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Summary
The central question in this research is in what ways classical guitar playing can be made accessible to
visually impaired children between the ages of seven to eleven years. Research in music practice and
interviews with a selected group of experts led to detailed information about the customs, habits and
actions of musicians, teachers and students. The practical research made a connection between
guitar education and current scientific research on other relevant knowledge areas related to
children with visual impairments. The comparison and analysis of the collected knowledge leads to
the formulation of guidelines for, on one hand, a new inclusive didactics, that can make guitar
education more effective, as well as training and advice to institutions, and on the other hand for
how they can contribute to an approach that brings education and target group closer together.

Samenvatting
In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke wijzen het klassiek gitaarspel toegankelijk kan
worden gemaakt voor kinderen met een visuele beperking in de leeftijd van zeven tot elf jaar.
Onderzoek in de muziekpraktijk en gesprekken met een geselecteerde groep experts leidde tot
gedetailleerde informatie over de gebruiken, gewoonten en handelingen van musici, docenten en
leerlingen. Het praktijkonderzoek legt een verbinding tussen gitaaronderwijs en actueel
wetenschappelijk onderzoek op andere relevante kennisgebieden met betrekking tot kinderen met
een visuele handicap. De analyse van de verzamelde kennis leidt tot het formuleren enerzijds van
hoofdlijnen voor een nieuwe inclusieve didactiek die het beoogde gitaaronderwijs effectiever kan
maken, anderzijds tot adviezen aan instellingen en opleidingen hoe zij een bijdrage kunnen leveren
aan een gerichte aanpak die onderwijsaanbod en doelgroep dichter bij elkaar brengen.
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Voorwoord
Connecting Music in the Key of Life is de titel van het onderzoek dat voor u ligt. Deze naam kwam
boven borrelen bij mijn onderzoeksbegeleider Jos Herfs, toen we zochten naar een passende titel
voor de studiemiddag waarop ik dit onderzoek ga presenteren. Het verwijst naar het album ‘Songs in
the Key of Life’ van Stevie Wonder (1976). Het bleek dat we beiden houden van dit meesterwerk. De
energie, de creativiteit en de verscheidenheid aan songs is voor velen een bron van inspiratie
geweest. Stevie Wonder die vanaf zijn geboorte blind is, geeft op dit album blijk van een enorm
muzikaal talent en een onuitputtelijke energie. Zijn passie voor muziek is altijd voelbaar.
De titel slaat ook op de verbinding die ik in dit onderzoek probeer te leggen tussen de ervaring van
mensen ‘in het veld’ en kinderen en jongeren, voor wie ik dit onderzoek ben begonnen: kinderen en
jongeren met een visuele beperking die akoestisch gitaar willen leren spelen. Zij verdienen een
aanpak die rekening houdt met hun specifieke mogelijkheden, en die de moeilijkheden die ze
ondervinden als gevolg van hun beperking zoveel mogelijk helpt ‘omzeilen’.
Ik wil iedereen die, op wat voor manier dan ook, betrokken is geweest bij het tot stand komen van
dit onderzoek bedanken. In het bijzonder de Koninklijke Visio en het ArtEZ Conservatorium. Jos Herfs
wil ik bedanken voor de positieve wijze, waarop hij mij in dit onderzoek heeft begeleid. Fred van Stek
van Connect2music voor het in contact brengen met ervaringsdeskundigen in ‘het veld’. Yildiez Gies
als bron van inspiratie in de beginfase. Linda ten Have, Suzanne Houwen en Ans Withagen voor het
beschikbaar stellen van hun onderzoeken. Alex Timmerman voor ‘het sparren’ over methodiek
binnen dit onderzoek. Rita Mak en Trijneke Stuit voor hun hulp bij het uittypen en redigeren van de
interviews. Maar bovenal de mensen die ik mocht interviewen: Bert, Ioana, Robin, Erwin en Michelle
wil ik bedanken voor hun openhartige interviews.
‘Use things tailored to the kid and not to his blindness’, zegt concert gitariste Ioana Gandrabur.
Dit behoeft geen verder uitleg. Deze zin vond ik zo treffend dat het de subtitel is geworden voor dit
onderzoek.
Meindert Mak.
Mei 2015.
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1

Inleiding

Dit onderzoeksrapport gaat over klassiek gitaaronderwijs1 aan kinderen met een visuele beperking. In
dit hoofdstuk vertel ik waarom ik voor dit onderwerp gekozen heb. Wat was de aanleiding? Hoe luidt
de probleemstelling? Tot welke onderzoeksvraag leidt dit? Wat zijn de deelvragen? Op welke manier
heb ik dit onderwerp gedurende mijn masterstudie geïntegreerd in mijn studieplan en hoe zie ik dit
vertaald in mijn toekomstige beroepspraktijk? Wat is het belang van mijn onderzoeksresultaten?
Welke resultaten mogen worden verwacht?
Aanleiding
Tijdens mijn studie aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle ben ik erachter gekomen welke
ingrijpende gevolgen een visuele beperking met zich mee kan brengen. Wanneer ik als
ervaringsdeskundige terugkijk op mijn eigen jeugdervaringen bij de muzieklessen, kom ik tot de
conclusie dat er veel anders had gemoeten. Dat had mij vermoedelijk veel energie gescheeld die ik
voor andere zaken had kunnen aanwenden. Mogelijk zou het mij een gelukkiger en beter musicus
hebben gemaakt.

1.1

Probleemstelling

Slechtziende kinderen kunnen door hun visuele beperking problemen ondervinden bij het leren
bespelen van de akoestische gitaar. Voor het gericht aanpakken en bestrijden van deze problemen is
het belangrijk in kaart te brengen welke problemen worden ervaren. Welke verschillen in
ontwikkeling doen zich voor tussen kinderen met en zonder visuele beperking die van invloed
kunnen zijn op het succesvol leren bespelen van de akoestische gitaar? Manieren om via
compenserende strategieën2 de hindernis van de visuele beperking zo goed mogelijk te omzeilen,
zullen naar verwachting een positieve bijdrage leveren.
Uitgaan van de mogelijkheden en niet van de moeilijkheden is mijn insteek voor een
gitaarmethodiek die waar nodig op maat kan worden gemaakt voor kinderen die slecht zien.

1.2

De onderzoeksvraag en de deelvragen

Hoofdvraag:
Op welke wijzen kan klassiek gitaarspel toegankelijk worden gemaakt voor slechtziende kinderen in
de leeftijd van zeven tot en met elf jaar?
Deelvragen:
1. Hoe denkt men in het algemeen over slechtziendheid in relatie tot (muziek) leren en welke
zienswijzen zijn daarbij van belang voor klassiek (akoestisch) gitaarspel door slechtziende
kinderen?
2. Welke verschillen in ontwikkeling doen zich voor bij kinderen van zeven tot en met elf jaar
met een visuele beperking in vergelijking met kinderen in dezelfde leeftijd zonder deze
beperking? Hoe kunnen eventuele achterstanden in ontwikkeling worden bestreden?

1
2

www.egta.nl/educatie/
aangeleerde strategieën om functiebeperkingen te compenseren
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3. Welke compenserende strategieën kan de leerling toepassen en hoe kan hij deze optimaal
inzetten? Welke strategieën zullen naar verwachting een positief effect hebben bij het leren
gitaarspelen en wat betekent dit voor de aanpak van het gitaaronderwijs?
4. In hoeverre speelt de restvisus een rol? Van welke digitale hulpmiddelen (hardware,
software) zou gebruik kunnen worden gemaakt bij de gitaarles?

1.3

De relatie met het studieplan en mijn beroepspraktijk

Studieplan voor de masteropleiding
In studiejaar 2013-2014, het eerste jaar van de masteropleiding heb ik de minor Orthopedagogisch
Muziekdocent/Muziektherapeut gevolgd aan de Afdeling Muziektherapie van het ArtEZ
Conservatorium in Enschede. Dit heeft geresulteerd in een werkstuk met de titel: “Psychosociale
ontwikkeling bij kinderen die slecht zien”. De stage behorende bij deze minor heb ik mogen doen op
de Visio school in Huizen.
In hetzelfde studiejaar heb ik, onder de groepsnaam The Third Eye samen met vier medestudenten
de productie “A Concert in the Dark” mogen maken in het kader van het ArtSEEDZ festival 2014 in
Zwolle. Alle zintuigen behalve het zien, krijgen in dit concert in het donker een kans. We hebben met
deze voorstelling ook de nodige media-aandacht gekregen. Dit concept werd in mijn tweede
masterjaar verder uitgewerkt en gespeeld in Duitsland. Als gitarist ben ik een andere weg ingeslagen.
Ik ben mijn manier van spelen aan het veranderen naar een meer tactiele benadering. Het spelen
van, en verdiepen in kamermuziek was onderdeel van mijn masterplan. Het heeft mij en mijn
medespelers veel geleerd over hoe je als ensemble zou kunnen functioneren wanneer er sprake is
van een visuele beperking bij een van de ensembleleden.
Lessen Feldenkrais en Alexandertechniek hebben mijn bewegingsbewustzijn ontwikkeld. Door
haptotherapie en gesprekstherapie heb ik beter leren omgaan met mijn visuele beperking en de
acceptatie hiervan en heb ik een positiever zelfbeeld kunnen ontwikkelen. De lessen in
podiumbewustzijn hebben mij geholpen bij het overwinnen van podium- en faalangst. De KTC-groep
(Kollegiale Team Coaching, een coaching methode van Jens en Gerd Rowold) heeft mij inzicht
gegeven in groepsprocessen en mij in staat gesteld te reflecteren in een veilige omgeving.
Bovengenoemde activiteiten in het studieplan geven mij, naast dit onderzoek, de kennis om in mijn
lespraktijk verantwoord les te geven aan mensen met een visuele beperking. Ze geven mij een
blijvende motivatie om mijn kennis en vaardigheden verder te blijven ontwikkelen. In mijn concerten
weet ik mij gesteund door de opgedane kennis ten aanzien van mijn eigen gitaarspel. Het onderzoek
biedt de mogelijkheid om mijn kennis als onderdeel van mijn beroepspraktijk met vakgenoten en
toekomstige vakgenoten te delen.

1.4

Relevantie en verwachte uitkomsten

Mijn onderzoeksresultaten zijn van belang voor collega-muziekdocenten en hun gitaarpraktijk en
musici in andere lespraktijken. Ook zijn zij van belang voor de opleiding van toekomstige generaties
gitaardocenten en nog het meest komen zij de doelgroep ten goede, kinderen en jongeren met een
ernstige visuele beperking die graag goed gitaar willen leren spelen. Het resultaat van dit onderzoek
levert naar verwachting aanknopingspunten op waarmee bestaande gitaarmethodieken, waar nodig
individueel aangepast kan worden door leraar en/of leerling aan de behoeften die voortvloeien uit
de aard en mate van de visuele beperking van slechtziende gitaarleerlingen.
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Theoretische aspecten

Dit hoofdstuk verbindt de historische ontwikkeling met het denken van nu over muziekonderwijs aan
(jonge) mensen met een visuele beperking. In het kort wordt beschreven hoe het speciale
muziekonderwijs zich heeft ontwikkeld naar de situatie van nu. Hoe leerde men een instrument
bespelen? Hoe ging men om met bladmuziek en de aanpassing hiervan voor bovengenoemde groep?
Wie en welke organisaties waren hierbij betrokken? Tenslotte wordt aan de hand van recent
onderzoek ingegaan op de overeenkomsten en de verschillen tussen kinderen met – en zonder
visuele beperking die van betekenis zijn binnen het muziekonderwijs.
Geschiedenis speciaal muziekonderwijs
Op donderdag 12 februari 2015 was ik uitgenodigd om te komen spreken en spelen op een
bijeenkomst ter gelegenheid van de presentatie van het boek Muzieklezen met de vingers3 van Ad
van der Waals. Hij publiceerde eerder Studeren met een visuele beperking (2011) en Gewoon anders
lezen in de openbare bibliotheek (2013). In Muziek lezen met de vingers (2015) geeft van der Waals
een overzicht van de ontwikkeling van het specifieke muziekbibliotheekwerk voor blinden en
slechtzienden.
Voor het onderwijs aan mensen met een ernstige visuele beperking zijn vanaf het begin van de
negentiende eeuw speciale instituten opgericht. Het eerste werd geopend in 1809 in Amsterdam. In
die tijd heerste de mening dat blinden in het algemeen een bovengemiddelde aanleg voor muziek
zouden hebben en daarmee in hun onderhoud konden voorzien bijvoorbeeld als organist of
pianostemmer. Daarom kreeg muziekonderwijs een bijzondere plaats toebedeeld. Leerlingen gingen
samen naar concerten en andere muziekuitvoeringen. Wanneer een bijzondere muzikale aanleg
bleek, kregen zij extra les op orgel of piano en zongen in het koor. Het bespelen van andere
instrumenten werd niet aangemoedigd. Gaandeweg werden er echter op de instituten
schoolorkesten en ensembles gevormd.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de visie op muziek als beroep verlaten omdat tal van
vervolgopleidingen mogelijk werden. Muziekonderwijs ging steeds meer in het teken staan van de
ontwikkeling van het muzikaal gevoel en als vrijetijdsbesteding. Het spelen op gitaar, banjo,
accordeon, blokfluit, klarinet, drums etc. kwam steeds meer voor. Een foto in Muzieklezen met de
vingers, waarschijnlijk uit de jaren zestig van de vorige eeuw, laat een band zien met drie gitaristen4.
Over de aanpak van en toegankelijkheid tot het muziekonderwijs aan slechtziende kinderen is weinig
bekend. Uit eigen ervaring weet ik dat men was aangewezen op eigen inventiviteit of die van de
omgeving.
Hoe leerde men een instrument spelen?
Het leren bespelen van een instrument vond plaats door imitatie (voor- en nadoen) en memoriseren
(in het geheugen opslaan). Bij imitatie werd bijvoorbeeld een muzikale zin of fragment voorgespeeld
door de docent en door de leerling nagespeeld. Bij memoriseren werd een muzikale zin of fragment
vanuit de klankvoorstelling, al dan niet na het lezen en opslaan vanuit bijvoorbeeld muziekbraille,
gespeeld op het instrument. Muziekleraren ontwikkelden zelf soms een hulpmiddel of notatievorm.
Voor eenstemmige melodieën werd bijvoorbeeld een touw gebruikt waarin knopen de maatstrepen
en stukjes kurk en leer van verschillende vorm en dikte respectievelijk de noten en rusten aangaven.
3

Waals, van der A. (2015). Muzieklezen met de vingers. Leeuwarden: Elikser

4

Waals, van der (2015) pagina 24
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Voor meerstemmige muziek werd gebruik gemaakt van een cilinder waarin spijkers en koppen van
verschillende dikte werden gestoken zoals dit onder meer gebruikt wordt bij speeltrommels van
carillons en speeldozen.5
Braille muziekschrift
Muziekbraille is een muzieknotatiesysteem dat is afgeleid van het Braille leessysteem voor blinden,
bedacht door Louis Braille (1809-1852). Hij werd geboren in Coupvray, Frankrijk. Op zijn derde werd
hij door een ongeval blind. Toen hij tien jaar was ging hij naar een school voor blinden in Parijs. In
haar afstudeerscriptie Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet schrijft Linda ten Have (2013)6 hierover:
Daar waren een paar boeken in reliëfletters, maar deze namen veel ruimte in en kostten veel geld om
gemaakt te worden. Geïnspireerd door sonografie bedacht Louis Braille een systeem van zes punten
die met een vingertop te voelen zijn, zonder eerst van boven naar beneden te hoeven voelen. Iedere
letter of cijfer heeft een andere combinatie van deze zes punten. Op 22 februari 1844 werd het
alfabet van Louis Braille officieel erkend. Dit puntensysteem (genaamd ‘braille) wordt wereldwijd
gebruikt door blinden. Braille is te vinden in boeken, maar ook op verschillende gebruiksvoorwerpen.
Aan het eind van zijn leven had hij een begin gemaakt met het ontwikkelen van een muziekschrift op
basis van zijn zespunts braillesysteem. Het aantal combinaties dat met het zespuntssysteem kan
worden gevormd, is niet toereikend om alle symbolen van muzieknotatie uit te drukken. Daarbij is
het nodig om ruim 200 tekens te vormen, samengesteld uit een combinatie van twee of meer
brailletekens. Na zijn dood werd dit verder uitgewerkt en ontstond het Braille Muziekschrift.
Aanvankelijk waren er diverse versies van muziekbraillle. Overeenstemming over een uniform
systeem werd pas bereikt in 1929 tijdens een internationale conferentie in Parijs. De Nederlandse
blindenbond zorgde ervoor dat er in 1930 een Nederlandse handleiding kon verschijnen. Er bleef nog
verschil van mening over de lay-out van muziekbraille. Het duurde tot 1992 voordat ook deze laatste
plooien werden gladgestreken.

2.1

Organisaties die zich bezig houden met Anders Lezen.

Vanaf 1891 was een collectie braillebladmuziek ondergebracht bij de pas opgerichte
blindenbibliotheek in Den Haag. In 1925 verhuisde deze collectie naar de leeszaal van de Openbare
Bibliotheek Amsterdam. Uit diverse nalatenschappen kreeg de Nederlandse organistenvereniging de
beschikking over braillecollecties. Deze werden in het begin van de Tweede Wereldoorlog aan die in
Amsterdam toegevoegd waar men begon de bestaande collectie uit te breiden door “gewone”
partituren in braille om te zetten. Dit werd gedaan door vrijwilligers en het proces ging langzaam.
Internationale contacten zorgden voor verdere uitbreiding van de collectie.
De braillemuziekafdeling van de Openbare Bibliotheek Amsterdam ging in 1981 op in de Studie- en
Vakbibliotheek voor Blinden en slechtzienden (SVB). Deze beheerde en produceerde
braillebladmuziek met accent op klassieke muziek. Door de toenemende integratie van blinden en
slechtzienden in het regulier onderwijs nam het speciaal muziekonderwijs aan deze groep af en
daarmee ook de vraag naar braillebladmuziek. De opkomst van de computer leidde tot het sneller
kunnen brailleren van muziekstukken en doordat de uitwisseling internationaal gemakkelijker werd,
ontstond er een internationale catalogus.

5
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Sinds 2007 fungeert Stichting Dedicon7 te Grave en Rijswijk als producent van braille en audio ten
behoeve van Anders Lezen8 met de verantwoordelijkheid om informatie voor iedereen toegankelijk
aan te bieden.
Stichting Muziek en Visueel Gehandicapten (MVG) en Connect2Music
Doordat leerlingen met een visuele beperking zoveel mogelijk moesten integreren binnen het
regulier onderwijs verslapte de kennis over en aandacht voor het geven van speciaal
muziekonderwijs aan deze groep.
Om dit gebrek aan kennis en aandacht te ondervangen is de stichting opgericht in 1994 op initiatief
van de Junior Kamer Amsterdam en de toenmalige Studie- en Vakbibliotheek voor Blinden en
slechtzienden (SVB) 9.
“Ons doel is om zoveel mogelijk blinden en slechtzienden plezier te laten beleven aan
muziekbeoefening.”
Dit door het
 bijdragen aan verbeteringen in het muziekonderwijs voor blinden of slechtzienden op elk
gewenst niveau,
 bijdragen aan de verbeteringen in de beschikbaarheid en toegang tot bladmuziek,
 bevorderen tot deelname aan muziekactiviteiten door blinden en slechtzienden,
 vergroten van de bewustwording in de (muziek) samenleving om gelijkwaardige, inclusieve
deelname door blinden en slechtzienden mogelijk te maken.
De stichting MVG heeft in 2013 in samenwerking met de oogvereniging, de HKU, de school voor
muziek en technologie, het programma Connect2Music tot stand doen komen. Connect2music
verstrekt informatie over muziekbeoefening door musici met een visuele beperking. Het is een
programma van activiteiten dat voorlopig voor vier jaar is opgezet. Een van de activiteiten is een
proef met het omzetten van LilyPond10 bestanden naar elke gewenste aangepaste vorm. Door
rechtstreeks in te loggen op de site kan de gebruiker rechtstreeks de muziek in aangepaste notatie
verkrijgen zonder tussenkomst van derden.
Actuele situatie toegankelijkheid
De braillemuziek is niet langer verkrijgbaar via de openbare bibliotheek en alleen toegankelijk voor
muziekstudenten en beroepsmusici. Amateurs zijn buitengesloten en kunnen geen gebruik meer
maken van braille-bladmuziek. Naast muziekbraille en vergrotingen van zwartdruk is er een systeem
beschikbaar waarbij muziek toegankelijk wordt gemaakt door een combinatie van voorgelezen
muziek en voorgespeelde noten: de gesproken muzieknotatie.
Stichting Dedicon constateerde in het begin van deze eeuw dat het gebruik van bladmuziek afnam.
Men constateerde ook dat het muziekonderwijs aan mensen met een visuele beperking afnam en
dat het idee was ontstaan, dat notenlezen niet langer noodzakelijk was om een instrument te leren
bespelen. Men besloot daarop alleen concrete aanvragen te behandelen voor braille, A3 vergroting
en gesproken muzieknotatie. Muziekdocenten hoeven geen kennis meer te hebben van
muziekbraille om het te kunnen gebruiken. Het scannen en opslaan in de computer en via een

7

www.dedicon.nl

8

www.anderslezen.nl

9

www.connect2music.nl/index.php/organisatie/stichting-mvg/beleid

10

www.lilypond.org
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programma omvormen in braille is afdoende. Hierin schuilt het gevaar dat de echte kennis van braille
verloren gaat. In hoofdstuk drie wordt hier verder op ingegaan.

2.2.

Onderzoek aan hogescholen en universiteiten

Zoals al gemeld schreef Linda Ten Have een scriptie over muziekonderwijs aan leerlingen met een
visuele beperking. In 2013 studeerde zij af aan de opleiding Docent Muziek van het ArtEZ
Conservatorium in Enschede. Haar scriptie beschrijft onderwijs aan kinderen met een visuele
beperking in de brugklas van het regulier VO11. Ze gaat in deze scriptie in op de
gebruikersvriendelijkheid van ‘Muziek op Maat’, een veel gebruikt schoolboek12. Ze behandelt
daarnaast het onderwerp visuele beperking en de meest voorkomende oogziekten en hun oorzaken.
Tevens beschrijft ze enkele organisaties zoals Bartiméus, de Koninklijke Visio en Stichting Dedicon.
Ze geeft een overzicht van beschikbare hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking die
muziek (willen gaan) maken. Uiteindelijk heeft ze een aantal aanbevelingen samengevat in een
handleiding voor muziekdocenten in het voortgezet onderwijs aangaande inclusief onderwijs. Zie
verder op www.inclusiefonderwijs.com.
Op dit moment deelt ze haar praktijkkennis in het expertteam van het programma ‘Connect2music’
van de Stichting ‘Muziek en Visueel Gehandicapten’.
Suzanne Houwen (2008), tegenwoordig Universitair Docent bij de afdeling Orthopedagogiek van de
Rijksuniversiteit Groningen stelde in haar proefschrift de motoriek van kinderen (7-10) met een
visuele beperking centraal.13 Zij toont aan dat, als het zien beperkt is, het kind in zijn motorische
ontwikkeling kan worden belemmerd.
‘Kinderen met een visuele beperking hebben een behoorlijke kans op motorische problemen,
aangezien visuele informatie de belangrijkste bron van informatie is voor het sturen en controleren
van bewegingen.’
De vijf belangrijkste conclusies uit haar proefschrift zijn:
 Kinderen met een visuele beperking hebben over het algemeen een slechtere motoriek dan
kinderen zonder visuele beperking
 Hoewel de motorische prestaties van kinderen met een visuele beperking over het algemeen
lager zijn dan die van kinderen zonder visuele beperking, zijn er ook motorische taken waar
kinderen met visuele beperking op hetzelfde niveau scoren als kinderen zonder visuele
beperking.
 Taakspecificiteit speelt een belangrijke rol bij de motorische prestaties van kinderen met
visuele beperking.
 Visus is belangrijk voor de motoriek, maar het is zeker niet de enige bepalende factor.
 Kinderen met een visuele beperking die deelnemen aan lichamelijke activiteiten, en dan vooral
aan sport-gerelateerde activiteiten, presteren beter op complexere motorische vaardigheden.
Bij kinderen met een visuele beperking kan vertraging in de motorische ontwikkeling ontstaan
waardoor bewegingen minder verfijnd ontwikkelen. Wanneer men hier niets aan doet, raakt het kind
steeds verder achterop en er ontstaat ‘motorische onhandigheid’. Het gevaar bestaat dat aan deze
‘onhandigheid’ verkeerde conclusies worden verbonden. Er valt veel aan te doen.

11

Ten Have, 2013
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Berendsen, M. en anderen (2003). Muziek op Maat. Houten/Groningen: Noordhoff Uitgevers
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Houwen, S. (2008). Motor Skills Performance of school-age children with visual impairments. RUG Groningen: PhD thesis
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Dit onderzoek ondersteunt het belang van extra aandacht voor motorische ontwikkeling bij kinderen
met een visuele beperking bijvoorbeeld via gitaaronderwijs. Bij aanvang van het gitaarspelen
gebruiken leerlingen vaak de oog-hand coördinatie om zich te oriënteren op het instrument.
Kinderen met een visuele beperking zijn dikwijls tactiel en auditief ingesteld (compenserende
strategie).
Een visuele beperking wordt gecompenseerd door een zeer goed ontwikkeld gehoor. Dit voordeel
kan worden gebruikt binnen de lessen. Een visuele beperking kan ook gevolgen hebben voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling.

2.3

Motorische aanleg en ontwikkeling

Motorische vaardigheden zijn nodig om een muziekinstrument te bespelen. De ontwikkeling van
deze ‘motoriek’ begint vanaf dat het kind op de wereld komt. De motoriek ontwikkelt zich van grove
ongecontroleerde bewegingen naar kleinere en meer verfijnde naarmate een kind ouder wordt.
Het basisschoolkind laat zich graag verleiden tot spelletjes die zijn motorische vaardigheden uitdagen
zoals over muurtjes lopen, elastieken, twister enz. Het bespelen van de gitaar past bij deze
uitdagende ontwikkeling van de fijne motoriek. Het leren bespelen van een muziekinstrument neemt
in de motorische ontwikkeling een sleutelpositie in. Het is een belangrijke prikkel voor de
ontwikkeling van een nog meer verfijnde motoriek en het draagt bij aan de ontwikkeling van het
coördinatie vermogen van het lichaam. Natuurlijk is het ene kind in aanleg motorisch ‘handiger’ dan
het andere, lichaamsbouw speelt ook een rol in wat motorisch mogelijk is.
In Kinderen die slecht zien (1969) verwijzen de auteurs14 naar het zandlopermodel uit het boek van
David L. Gallahue15 over de levenslange motorische ontwikkeling.
Gallahue onderscheidt als ontwikkelingsstadia in motoriek:
1. Reflexen: onwillekeurige bewegingen in reactie op externe prikkels zoals zon, licht, geluid,
houdingsverandering en aanraking. Hoewel reflexen normaal gesproken snel
‘uitdoven’(inhibitie), zijn ze de basis voor later willekeurig gedrag en blijven ze latent
aanwezig. We zien bij slechtziende kinderen geen andere reflexactiviteit.
2. Rudimentaire bewegingen: dit zijn de eerste nog ongepolijste willekeurige bewegingen die
zich in de eerste twee levensjaren ontwikkelen als gevolg van een natuurlijk rijpingsproces.
Gallahue maakt onderscheid in drie functies: stabilisatie, manipulatie en locomotie.
3. Fundamentele motorische vaardigheden: het kind leert in deze fase de verworven
rudimentaire vaardigheden met elkaar te combineren in uiteenlopende situaties. Hierdoor
leert het zich aanpassen aan allerlei omstandigheden. Niet alleen natuurlijke rijping maar ook
leerprocessen, instructie en stimulans zijn in deze periode van belang. Dit vormt in de
begeleiding en opvoeding van (slechtziende) kinderen een belangrijk aanknopingspunt.
4. Speciale motorische vaardigheden: vaardigheden worden toegepast in specifieke activiteiten.
Veel kinderen hebben in deze periode een sterke drang naar experimenteren met tal van
complexe vaardigheden en te onderzoeken welke ze leuk vinden, waar ze goed in zijn, welke
ze met tegenzin doen en welke passen bij hun interesses. In deze fase wordt het slechtziende
kind zich bewust van de beperkingen. Op basis van opgedane ervaringen zal het kind keuzes
maken voor verdere ‘specialisatie.

14

Gringhuis, D. (1996). Kinderen die slecht zien. Ontwikkeling, opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

15

Gallahue, D.L., Ozmun, J.C. (1995). Understanding Motor Development. 1st Edition. MacGraw Hill
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2.4

Opgroeien met een visuele beperking

Een visuele beperking wordt vaak enige tijd na de geboorte pas duidelijk. Door de kennis en de goede
zorg in Nederland zijn ouders en artsen alert op het herkennen van beperkingen. Wanneer blijkt dat
er sprake is van een blind of slechtziend kind kan direct ondersteuning worden gekregen en kan voor
het kind een aangepast leer en ontwikkeling traject worden ontworpen. Ouders kunnen hierin
worden begeleidt door expertisecentra voor blinden en slechtzienden zoals Visio en Bartiméus.
Bij iemand die van de geboorte af blind is, verloopt de motorische ontwikkeling in het bijzonder
vanuit sensomotorische waarneming, waarbij het voelen van grote betekenis is, net als voor kinderen
met een visuele beperking. Via tast gaat hij een beeld vormen over ruimtelijkheid. Dit leidt tot een
andere motorische ontwikkeling dan bij kinderen zonder visuele beperking. Cabaretier Vincent Bijloo,
die volledig blind is, vertelde in het programma ‘Voor wie niet slapen kan”16 dat ouders van een blind
vijfjarig kind hem een dag hadden uitgenodigd met hen ‘mee te lopen’ en hen te adviseren bij hun
opvoeding. Bij het klimmen in het klimrek in de speeltuin maakte Vincent tegen de bezorgde ouders
de opmerking: “Een blind kind kijkt wel goed uit onvoorzichtig te doen in het klimrek en pakt als geen
ander de volgende sport zorgvuldig vast. Maak je als ouders niet te veel zorgen.”
Meer over dit onderwerp in hoofdstuk vier bij de interviews.
Op jonge leeftijd sporten kan in motorisch opzicht een belangrijke bijdrage leveren. Zelf heb ik daar
positieve ervaringen mee gehad. In het bijzonder voetballen waarbij de lichtsterkte werd aangepast ,
gymnastiek met toestellen: brug, ringen, paard voltige en hardlopen waren voor mij belangrijk.
Werkzaamheden waarbij fijne motoriek nodig was in het bedrijf van mijn ouders gingen aanvankelijk
moeizaam, maar uiteindelijk kreeg ik ze wel gedaan. En vanaf mijn zevende jaar kreeg ik pianoles.
Voor het lezen had mijn vader een ingewikkelde constructie voor een lezenaar bedacht die je op de
piano kon bevestigen. Voor mijn goedziende broer en zus kon die er ook weer af.

2.5

Compenserende strategieën

Kinderen kunnen hun visuele beperking (leren) compenseren door het gebruik van andere zintuigen
(sensorische compensatie). Een slechtziend kind heeft overigens geen scherpere zintuigen dan
goedziende kinderen,17 maar kan leren deze vermogens verder te ontwikkelen. Een goede
luisterhouding, het inschakelen van andere zintuigen (gehoor, tastzin, evenwicht, reuk en smaak) en
het gebruik van het geheugen kunnen informatie en ervaring compleet maken. Zelfs al is de visuele
informatie brokkelig of vervormd, zolang de hersenen de beelden kunnen combineren met auditieve
en andere zintuigelijke informatie levert het nog aanwezige gezichtsvermogen een belangrijke
bijdrage aan de cognitieve ontwikkeling. Het zo goed mogelijk gebruik leren maken van wat een kind
nog wel ziet (restvisus) is daarom belangrijk. Wanneer de visuele waarneming beperkt is, moeten
losse stukjes informatie tot een groter geheel gevormd worden. Dit vereist het kunnen organiseren
en combineren van informatie, waarbij een beroep wordt gedaan op verstandelijke capaciteiten
zoals logisch redeneren en abstract denken.18

16

VPRO, 2015, ‘Voor wie niet slapen kan’ , aflevering 01-04 24.00 – 01.00.
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Gringhuis, D. (1996).

18

Gringhuis, D. (1996).
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Zo zal het (ernstig) slechtziende kind ter compensatie en vervanging (‘substitutie’) van de visuele
waarneming meer gebruik maken van tactiele en auditieve waarneming. Slechtziende kinderen
ontwikkelen naast auditief-visuele associaties ook auditief-tactiele associaties.
Uit: Kinderen die slecht zien.

Ans Withagen, werkzaam bij Visio, heeft in haar promotieonderzoek (2014)19 aangetoond dat het
kortetermijngeheugen en het werkgeheugen van blinde kinderen beter ontwikkeld zijn dan dat van
ziende leeftijdsgenoten. Opvallend was wel dat blinde kinderen precies dezelfde taststrategieën
toepasten als ziende en dat ze beide even nauwkeurig en snel waren. Het onderzoek van Withagen
kan helpen om de kinderen betere taststrategieën aan te leren, want blijkbaar is het goed te trainen.
Oriëntatie op de gitaar via tastzin en luisteren verdient daarom vanaf het begin de voorkeur.
Een voorbeeld van compenserende leerstrategieën:
Mijn broer en ik werden toen we zeven jaar oud waren lid van de drumband. Daar leerden we de
marsen veel sneller uit ons hoofd dan anderen. Later beseften we pas dat deze compenserende
strategie een gevolg was van onze visuele beperking, we wilden het “lezen” zo snel mogelijk kwijt,
zeker omdat we er ook nog bij moesten lopen. Van beperking was in dit verband geen sprake.
In principe zijn de ontwikkelingsprocessen van ziende en slechtziende kinderen gelijk, waarbij de
laatstgenoemde groep specifieke en unieke aanpassingsmechanismen ontwikkelt. Ondersteuning van
deze compensatievormen sluit beter aan bij de eigenheid van het kind, dan het nastreven van een
normale ontwikkeling.”20
Uit: Kinderen die slecht zien.

Gringhuis verwijst naar Pädagogik der Blinden und Sehbehinderten21 als zij benadrukt dat de
opvoeding van kinderen met een visuele stoornis gericht moet zijn op het bevorderen van sociale
competentie. Elke verworven vaardigheid draagt bij tot een gevoel van competentie, van iets
kunnen, iets waard zijn. Op alle gebieden waarop een kind leert, moet aandacht zijn voor sociale en
emotionele aspecten voor het bevorderen van zelfvertrouwen en autonomie. Het is daarom dat we
compenserende strategieën inzetten bij muzieklessen en deze verder ontwikkelen.
In hoofdstuk vier gaan de geïnterviewde experts hierop verder in.

19

Withagen,A.(2014). Tactual Functioning of Blind Children.
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Gringhuis, D. (1996).
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Rath, W. en Hudelmayer, D. (1985). Pädagogik der Blinden und Sehbehinderten (Bd. 2). Berlin: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung
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3

Opzet onderzoek

Hoofdstuk 2 eindigt met de opvatting dat kinderen met een visuele beperking vanaf het begin ‘in hun
kracht moeten worden gezet’ door het benadrukken en ontwikkelen van hun compenserende
strategieën. Goed muziekonderwijs doet hen ervaren dat zij succesvol deel kunnen nemen aan de
maatschappij. Net als de dissertatie van Houwen (2008) richt ik mij in mijn onderzoek daarom op
kinderen in de basisschoolleeftijd (zeven tot en met elf jaar).
Via principes van kwalitatief onderzoek ben ik in de muziekpraktijk op zoek gegaan naar relevante
informatie over die muziekpraktijk. Door middel van participerende observatie, diepte-interviews en
open groepsgesprekken heb ik expertise (praktijkkennis en opvattingen) verzameld van
velddeskundigen en de ervaringen van leerlingen. Etnografisch onderzoek moest leiden tot het in
kaart brengen van de gebruiken, gewoonten en handelingen van docenten en leerlingen bij het
gitaaronderwijs. Ik volgde bij de observatie een gestandaardiseerd protocol met richtvragen dat ik
vooraf heb ontwikkeld op basis van actuele literatuur, waar mogelijk, in samenwerking met
organisaties voor blinden en slechtzienden o.a. Visio.
Ik ben allereerst op zoek gegaan naar de kennis van muziekprofessionals die (zelf) ervaring hebben
met een visuele beperking in relatie tot het maken van muziek (open interviews). Daarnaast heb ik
gezocht naar motivaties en drijfveren bij kinderen met een visuele beperking die gitaar spelen of
willen leren spelen.
De informatie uit mijn onderzoek vormt de basis voor een praktijkontwerp voor gitaaronderwijs voor
mijn doelgroep die onder andere vorm krijgt in systematische (leer)lijnen en strategieën die moeten
leiden naar een persoonlijk en volwaardig muzikantschap.

3.1

Waarom kwalitatief onderzoek?

Over instrumentaal muziekonderwijs aan mensen met een visuele beperking is nog weinig
geschreven. Gerichte interviews met musici met een visuele beperking, waarin de hele
muziekloopbaan vanaf aanvang is besproken, geeft, naar verwachting, inzicht in de manier waarop zij
omgaan en zijn omgegaan, met het hebben van een visuele beperking in relatie tot musiceren en
muziek leren.

3.2

Aanpak

Ik heb interviews gehouden met vijf ‘ervaring-deskundigen’ uit het werkveld. ( zie korte introductie in
hoofdstuk 4). Ze zijn gekozen in samenspraak met mijn opdrachtgevers en mijn netwerk. Zonder
uitzondering reageerden ze enthousiast op mijn uitleg en motivatie en wilden direct meewerken.
Drie interviews zijn bij de mensen thuis afgenomen, één op het ArtEZ Conservatorium in Zwolle en
een in Montreal, via Skype. Ze zijn op band vastgelegd. De vragen in hun eindvorm zijn gaandeweg
door voortschrijdend inzicht in het interviewproces tot stand gekomen (zie de interviews in de
bijlage). Doel was aan de hand van de antwoorden een beeld te krijgen van hoe de muzikale
loopbaan van de geinterviewden vanaf het begin tot nu toe is verlopen en welke invloed hun visuele
beperking hierop heeft gehad. De interviews zijn letterlijk uitgeschreven (zie bijlage) en geredigeerd
volgens een codeboek. Hierdoor konden we de antwoorden in vijf categorieën onderverdelen en met
elkaar vergelijken.

16
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2)
3)
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5)

Persoon, identiteit en omgeving
Het muziekinstrument
Leskrijgen en lesgeven – pedagogisch klimaat
Optreden en voorspelen
Nieuwe technologische hulpmiddelen

Een medewerker van de bibliotheek op het ArtEZ conservatorium wees mij op het gebruik van
tablets als muziekstandaard in orkesten. Mogelijk kon deze technologie mij helpen in het kader van
mijn onderzoek, flexibele vergrotingsmogelijkheden in te zetten voor slechtziende gitaarleerlingen.
Zo kwam ik in contact met Marco Leoné uit Borne. Hij had het programma ‘Large Print Music22’
ontwikkeld. Dit programma was gekoppeld aan zijn muziek-leesprogramma ‘Music Reader23’.
Hij bracht mij in contact met een musicus die het in de praktijk was gaan gebruiken omdat hij te
maken kreeg met een plotselinge, zeer sterke achteruitgang van zijn visus en zocht naar een
hulpmiddel wat hem kon helpen zijn beroep als orkestmusicus te behouden. Hij gebruikte de
programma’s in combinatie met een VAIO 20 inch tablet van Sony, met een rustig en helder
beeldscherm. Om naar een volgende pagina in de bladmuziek te gaan werd gebruik gemaakt van een
pedaaltje. Het was nog in de testfase. Software en tablet zijn in het orkest in de praktijk getest en
gebruikt.
Na het zien van de resultaten raakte ik enthousiast en besloot de programma’s en de tablet zelf aan
te schaffen zodat ik het ook zelf kon uitproberen. Ik heb de combinatie van zijn twee
computerprogramma’s getest. Er zijn daarna een aantal bezoeken aan Marco Leoné gebracht om
met de programma’s te leren werken en erover van gedachte te wisselen.
Ik heb een muziekles van een klas waarin een blinde leerling zat bijgewoond op een VO school om te
observeren hoe deze leerling en de leerkracht met deze situatie omgingen.
Zo af en toe zijn ook mijn eigen ervaringen, vanuit mijn visuele beperking, meegenomen. Door mijn
onderzoek heb ik in de afgelopen twee jaar een netwerk op kunnen bouwen van deskundigen in “het
veld”.

22
23

www.largeprintmusic.com
www.musicreader.net
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4

Dataverzameling en analyse

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit onder andere de interviews en observatie geordend en
vergeleken. Uit welke omgeving komen de mensen die geïnterviewd zijn? Welke rol speelde muziek
in deze omgeving en hoe hebben ze deze ervaren? Hoe heeft dit hen gevormd en welke gevolgen
heeft dit gehad voor hun muzikale (beroeps)keuzes? Welke rol speelde het hebben van een visuele
beperking hierin? Wat hebben zij ervaren tijdens hun muzieklessen en hoe geven ze, indien van
toepassing, deze ervaring door wanneer er sprake is van een eigen lespraktijk? Wat is hun visie op
lesgeven aan mensen met een visuele beperking en wat kan de reguliere lespraktijk hiervan leren?
Wat kunnen zij zeggen, vanuit hun ervaring, over optreden en voorspelen? Welke instrumentkeuze(s)
hebben zij gemaakt en wat vertellen ze hierover? Zijn er hulpmiddelen die ze gebruiken en hebben
gebruikt in het kader van hun muzikale ontwikkeling en wat willen zij ons in dit kader meegeven?
Soms heb ik anekdotes en samenvattingen vanuit mijn persoonlijke levensgeschiedenis, als het ware
de zesde getuige, ter aanvulling toegevoegd.

4.1

Beknopte beschrijving van de geïnterviewden

Drie van de vijf geinterviewden zijn vanaf hun geboorte blind. Ze lezen braille. Een is zeer slechtziend:
vanaf haar zesde zag ze nog maar drie procent en is eveneens aangewezen op braille. Een is vanaf
zijn pubertijd slechter gaan zien. Vanaf zijn achttiende is dit sterk verslechterd. Begin 2014 heeft hij
een transplantatie ondergaan waardoor hij vijf weken niets kon zien.
Naam

Bert van den Brink (56)

Beroep

Pianist, Organist, Accordeonist, Docent, Componist, Arrangeur,
Producer.

Opleiding

Conservatorium: master “Cum Laude”.

Plaats en datum interview:

Utrecht, 25 Juni 2014.

Informatie

Bert is docent piano aan de HKU (Hogeschool voor de kunsten in
Utrecht). Hij is een veelgevraagd begeleider en werkte samen met
tal van musici in binnen en buitenland.

Meer info:

www.bertvandenbrink.com

Naam

Erwin Young (43)

Beroep

Zanger jazz en geïmproviseerde lichte muziek, dirigent.

Opleiding

Conservatorium Hilversum en Amsterdam AHK)

Plaats en datum interview:

Amsterdam, 16 September 2014

Informatie

Erwin is zanger, zangdocent en dirigent van een aantal koren. Hij
zong o.a. in de close harmony-groep ‘Jazzed to the Max’.

Meer info:

http://www.deliverance.nl/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=4&Itemid=9
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Naam

Michelle van den Berg (29)

Beroep

Communicatiemedewerker in VO school

Opleiding

Studie Nederlands

Plaats en datum interview:

Wanroij, 1 oktober 2014

Informatie

Michelle speelt klarinet in de Harmonie van Wanroij. Ze zingt heel
graag in een koor en speelt sinds haar negentiende piano.

Meer info:

www.stjan.wanroij.nu/stjan/

Naam

Robin Scherpen (26)

Beroep

Ondernemend gitarist

Opleiding

Conservatorium. Master klassiek gitaar. ArtEZ Hogeschool voor de
kunsten Zwolle.

Plaats en datum interview:

Zwolle, 9 juni 2014.

Informatie

Robin is ondernemend gitarist en speelt op dit moment in het
ensemble van Herman van Veen. Daarnaast maakt hij zijn eigen
teksten en componeert hij muziek voor zijn eigen voorstelling in het
kader van zijn afstuderen aan het ArtEZ Conservatorium op 6
September 2015.

Meer info:

http://www.hermanvanveen.com/overherman/muzikanten/robinscherpen/

Naam

Ioana Gandrabur

Beroep

Concertgitariste

Opleiding

Conservatoire de Musique de Montréal “Cum Laude” (Canada)
Musikhochschule in Keulen (MHK) (Duitsland).

Plaats en datum interview:

Montréal via Skype (Canada), 15 Maart 2014.

Informatie

Ioana werd geboren in Boekarest (Roemenië) en is concertgitariste.
Ze verhuisde op haar zestiende naar Canada. Ze won prijzen op
diverse concoursen en geeft concerten over de hele wereld.

Meer info:

http://www.ioanagandrabur.com/biography.htm
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4.2

Persoon, identiteit en omgeving

Vier van de vijf geinterviewden vertelden dat hun ouders vanuit het gezin muziek stimuleerden en
dat er thuis muziek werd gemaakt. Van jongs af aan zijn zij zich muzikaal gaan ontwikkelen.
Hieronder een aantal uitspraken:
 Achteraf bleken mijn eerste uitingen van muzikaliteit te zijn, dat ik tot vervelens toe op alles
tikte en lawaai maakte wat er was en kennelijk daar zo gefascineerd door was, dat mijn
ouders daar ook eigenlijk niet zoveel raad mee wisten in het begin, want toen was ik een jaar
of twee, drie. Ik schijn ook een keer zonder enige aanleiding op zo'n plastic
mondharmonicaatje 'lang zal die leven' gespeeld te hebben, voor een verjaardag van iemand.
 Dus het is als het ware wel bij mij een beetje ingeslepen, in de opvoeding: 'je moet er voor
studeren.
 Ik weet dat mijn moeder wel even gitaarles heeft gehad. Maar een aantal jaren en daarna is
ze met spelen gestopt en is ze eigenlijk alleen nog maar blijven zingen.
 Ik begon met meezingen met cassettebandjes: meezingen met liedjes.
Over het stimuleren van muziek-maken:
 Ja, dat deed ik vooral op het orgel, want mijn vader werkte bij Philips dus we hadden ook zo'n
elektronisch orgeltje van Philips: de Philicorda, de allereerste ongeveer. Dus dat was een
mooie scheiding, eigenlijk.
 Mijn vader die stimuleerde dat nogal door er dan op de gitaar ook akkoorden bij te spelen en
zo ontstonden er dan liedjes.
 Hij was een goede amateur die wel wat op de gitaar kon spelen en een goed muzikaal gehoor
had, maar verder ook nooit les had gehad of wat dan ook.
Over school en muziek op school:
 Ik heb op de reguliere basisschool gezeten en daar verzorgde de gewone meester of juffrouw
de muziekles. Die had dan een muziekmethode daarvoor of gebruikte daarvoor bandopnames
en naar ik mij kan herinneren Cd’s. Maar in Grave hadden we een aparte muziekleraar.
In Nederland gaan sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw leerlingen met een visuele beperking
zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs. Organisaties zoals Visio en Bartiméus zetten ambulante
onderwijsbegeleiders in om docenten, leerlingen en hun ouders hierin te begeleiden. Een van de
geinterviewden vertelde dat ze tijdelijk, als gevolg van en sterk verminderde visus, naar een school
voor blinden en slechtzienden was ‘verhuisd’ teneinde een goede revalidatie mogelijk te maken. Na
de revalidatieperiode, die twee jaar duurde, kon ze weer terug naar de school in haar dorp. Ze zegt
hierover:
Daarna was het de vraag of de basisschool het aandurfde en ook aankon om mij onderwijs te bieden
zeg maar…….in een klas van 30…… Nadat dit, met begeleiding vanuit Grave allemaal geregeld was,
kon ik weer terug naar mijn oude school.
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4.3

Het muziekinstrument

Drie personen zijn begonnen met piano. Een is piano blijven spelen en heeft zich daarnaast
ontwikkeld op orgel en accordeon. Hij is beroepsmusicus, o.a. een veelgevraagd begeleider, en
muziekdocent. Een is piano blijven spelen en ook blokfluit gaan spelen en heeft zich later gericht op
zang en directie. Hij is beroepsmusicus maar bovenal dirigent en zangdocent Jazz en Pop.
 Uiteindelijk zegt men toch, en daar ben ik het wel een beetje mee eens, dat je wel zangles
kunt krijgen als jong kind, en het kan ook heel leuk zijn maar, dan is het vooral in koorverband
of met een groepje of wat dan ook. Maar privézangles voor kleine kinderen? Die moeten dan
wel heel erg getalenteerd en/of gemotiveerd zijn.
 Ongeveer op mijn zeventiende heb ik pas zangles genomen. in die tussentijd had ik wel als
kind in kinderkoren gezongen.
Een is na een aantal jaren, rond haar twaalfde naast piano ook klassiek gitaar gaan spelen. Zij heeft
zich ontwikkeld tot concertgitariste en geeft concerten over de hele wereld.
 It wasn’t really a change because I continued playing the piano a little bit. My parents let me
try out the piano but maybe I was too young or the teacher wasn’t making it interesting
enough for me and then I just liked to try out the guitar, like every other person: “let’s try
something else!”
 Then first I started to sing and accompany myself with some chords and then I heard classical
guitar and I thought wow! That’s another thing all together and I really liked that.
Een is begonnen met elektrisch gitaar en is later overgestapt naar klassiek gitaar. Hij heeft zich
ontwikkeld tot gitarist in de kleinkunst en is daarnaast docent. Hij begon met muziek maken toen hij
een puber was. Toen hij klein was zei hij:
 Dat wil ik later ook: zo’n ding met een draadje eraan.
Een is blokfluit gaan spelen en overgestapt op klarinet om in een amateurorkest te gaan spelen. Later
heeft zij pianolessen genomen en zingt.
 Het was voor mij meer een kwestie van met muziek bezig zijn en een sociale aangelegenheid.
Ten minste, de keuze voor de klarinet was eigenlijk meer om die reden. Omdat ik dan later in
een orkest kon spelen met andere muzikanten. Dat ik dat niet in mijn eentje hoefde te doen.
De gitaar is een instrument dat je altijd bij je kunt hebben.
 You hold it, and I liked the sound and I liked the portability and the intimacy…
De manier waarop je haar bespeelt maakt het tot een tast-instrument. Door je vingers en nagels heb
je direct invloed op de klank en in het verlengde daarvan, op de emotie die het instrument oproept
en welke je wilt uitdrukken. Je beschikt over een pallet aan klankkleuren. Het is mede door de
vereiste speelhouding het verlengstuk van je lichaam. Je hebt een compleet orkest letterlijk binnen
handbereik. Met je vingers van je linker en rechterhand heb je direct invloed op de klank. Je kan, als
je een goede docent hebt, het spelen zonder te kijken zo ontwikkelen dat je het “zien” niet meer
nodig hebt. Gitaarspel bevordert de coördinatie tussen linker en rechterhand, de motoriek en
muzikaal voorstellingsvermogen. Door zijn toepassing in tal van muziekstijlen leent het instrument
zich bij uitstek voor samenspel. Het bevordert je sociale leven. Je kan alle hersenspinsels direct aan je
instrument kwijt. Een gitaar reageert heel direct. Je kunt je goed leren oriënteren op het instrument
door de fretten te voelen met je linkerhand en de snaren met je rechterhand. Een simpele
aanpassing aan de markeringsstippen voor de posities geeft een nog betere oriëntatie. Die laat men
simpel iets uitsteken zodat je ze kan voelen.
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Tijdens mijn stage aan de Visioschool in Huizen bleek dat een aantal leerlingen van hun ouders geen
gitaar mochten spelen omdat dit door oogartsen werd ontraden. De eeltvorming op de vingers zou
het braillelezen onmogelijk kunnen maken. Door e-mail contact met een ouder, over het kiezen van
gitaar als instrument, kwam een soort gelijk advies naar voren. Uiteindelijk was dit advies aanleiding
voor deze ouder om toch niet voor gitaar te kiezen.
Tijdens mijn onderzoek heb ik ervaren dat het moeilijk is kinderen met een visuele beperking te
vinden die gitaarspelen. Toch zijn er naast Ioana en Robin nog een aantal heel goede gitaristen die
blind of slechtziend zijn. Tijdens mijn stage in Huizen gaf ik individueel les aan een blinde leerling die
gebruik maakte van braille. Zij had er geen problemen mee.
De geïnterviewde concertgitariste, Ioana Gandrabur, zegt hierover:


4.4

Oh, no, no! It’s wrong because what happens is the callus is, especially when you have a good
technique, they are on the tip of your fingers and normally when you read, you read with your
finger flat on the page. So you don’t really have the callus there. I never, even when I was
practicing a lot, and I had very hard calluses, I never had a problem with Braille ‘cause I
wouldn’t even before I played guitar I never used the part that you use for Braille. You don’t
read Braille with the tip of your fingers. But if I try to read the Braille with the callus I can’t
read it anymore of course. You lose feeling with that part but I never used that part anyway
….I use the finger flat because you have a bigger surface.

Leskrijgen en lesgeven – pedagogisch klimaat

De geïnterviewden vertelden over hun ervaringen als leerling en als docent. “Zienden en mensen met
een visuele beperking kunnen veel van elkaar leren” is hun belangrijkste boodschap. Het hebben van
een visuele beperking heeft ook zo zijn voordelen.
Gitarist Robin Scherpen zegt hierover:
 Ik denk juist dat het hebben van een visuele beperking me heel erg creatief heeft gemaakt en
dat ik misschien ook sneller dingen ben gaan opslaan omdat je natuurlijk niet heel erg
gefocust bent op het lezen en dat het sneller in je motorisch geheugen en in je geheugen
terecht komt.
Het is van belang dat mensen met een visuele beperking zoveel mogelijk geïntegreerd worden in het
regulier muziekonderwijs. Alle geinterviewden hebben hun muziekopleiding binnen het reguliere
muziekonderwijs gehad. Deels via privéles, deels op de muziekschool.




Ik heb zowel in Amsterdam als in Hilversum lessen gevolgd en op beide conservatoria was het
zo dat docenten heel erg met me mee wilden denken en wel wat zagen in ieder geval in mijn
muzikaliteit en daarom toch wel heel veel wilden doen om mij inderdaad in die opleiding te
kunnen laten slagen.
Zo’n twee jaar hebben we met zijn drieën les gehad. Toen gingen we ook voor ons A diploma.
Volgens mij gingen we toen met zijn tweeën verder voor ons B diploma en toen stopte die
ander er ook mee. Daarna heb ik de laatste 3 jaar individueel les gehad.

Voor het muziekonderwijs aan mensen met een visuele beperking is geen aparte methodiek
geschreven. Dat kan ook niet omdat het aantal beperkingen groot is en de gevolgen op visueel
gebied heel verschillend. Dit kan zelfs soms per dag verschillend zijn. Een gelijke benadering van
kinderen met – en zonder visuele beperking is van groot belang binnen het (muziek)onderwijs.


The teacher should not have less expectations because the kid is blind. That’s very important.
I think you have to start treating them the same way and then figuring out. Things like …’oh ,
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you won’t think because he can’t see, you don’t have to do the right technique’….
oh.no….you're not helping them by that, you know… .
Use things tailored to the kid and not to his blindness
Nee, zo was mijn docent absoluut niet. Ze was net zo streng voor mij als voor de anderen.
Of je nou een handicap hebt of niet. Iemand moet gewoon een goed geluid hebben en iets
hard of zacht kunnen spelen. Dan maakt de handicap helemaal niets uit.
Dat vind ik wel heel belangrijk en ik vind dat dit heel veel, dat docenten dat heel vaak van ons
mogen horen dat dat mag. Want ik kan me voorstellen dat mensen het vaak ook uit respect
niet doen. Van ‘ja, maar, bij een gehandicapt iemand…’.

Een docent moet iedere leerling anders benaderen:
 Een leerling moet zich vrij voelen en een leraar moet dat aanwakkeren. Goh, je bent iemand,
je mag ruimte innemen!
 Ik denk dat het heel belangrijk is op het moment dat je kinderen gaat lesgeven, maar dat is
niet alleen bij kinderen met een visuele beperking het geval, en ik ben me dat wel gaan
realiseren - juist door dit - dat het heel belangrijk is om ze wel vrij te laten.
 dat het heel belangrijk is dat op het moment dat je aan het lesgeven bent, je kinderen ook vrij
laat om zich ook gewoon te uiten op het instrument.
De ouders spelen een belangrijke rol bij het kiezen van een muziekdocent. Ze moeten hem
vertrouwen geven en niet te veel plussen en minnen gaan bedenken. Op hun beurt vinden docenten
het lesgeven aan kinderen met een visuele beperking een ‘hele uitdaging’.
Pianist Bert van den Brink zegt hierover:
 Maar als die docent zegt: het is heel moeilijk hoor, zegt ie eigenlijk: ‘ ik vind het moeilijk om
aan al die blinde kindjes les te geven’. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar dat is een heel
ander verhaal! Maar als je dat op een hele andere manier presenteert, als ie dat zou zeggen,
dan heb je al een opening: Ik vind het moeilijk om aan een blind kind les te geven. ‘Hee, ooh.
Nou ja, zullen we het proberen’? ‘Wij geven je de kans, want wij vinden jou aardig’. ‘We
vertrouwen je’. Nou, dat zou een begin kunnen zijn.
 Probeer het maar…..samen het wiel uit vinden…. iedere keer weer. Het is toch een individuele
actie tussen leraar en leerling. Zij moeten elkaar vertrouwen. Want daardoor komt er ook
steeds meer expertise op dat gebied: ‘Goh, ik deed het altijd zo’. ‘Oh, ik speelde altijd zus en
zo voor, langzaam en ik noemde de noten erbij op’. Laat maar gebeuren. Dat is goed. Je moet
ook met elkaar die weg vinden. De een is de ander niet.
Dit vertrouwen en, daaruit voortvloeiend, het zelfvertrouwen, speelt bij mensen met een visuele
beperking een grote rol en kan heel bepalend zijn hoe men later de wereld tegemoet treedt. Als
‘ervaringsdeskundige’ weet ik dat ouders en anderen uit de omgeving van m.n. slechtziende kinderen
vaak moeilijk kunnen inschatten wat een kind nog wel ziet en wat niet. Dat maakt hen soms onzeker
en daardoor stralen ze dat weer uit naar het kind. Dit maakt dat het, in mindere of meerdere mate
een houding kan ontwikkelen steeds ‘op zijn hoede te zijn’ en, soms letterlijk, ‘een defensieve’
houding aan te nemen. Dit plaatst ouders soms voor een dilemma: “tot hoever laat ik het belang van
de ontwikkeling van mijn kind prefereren boven mijn eigen angsten als ouder”. Je hebt het recht, ook
als visueel gehandicapt kind, ‘ je een buil te vallen’ en zo de wereld te ontdekken en waar, soms
letterlijk, grenzen liggen. Het ontwikkelen van eerder genoemde houding kan ook gevolgen hebben
voor hoe men zich ,letterlijk, door het leven ‘ beweegt’. Bij muziek maken heeft dit effect op zaken
als: motoriek, dynamiek, speelhouding, authenticiteit en voorspelen. Muziek kan in dit kader een
soort ‘dubbelrol’ vervullen.
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Pianist Bert van den Brink zegt hierover:
 Doordat je toch iets te vaak tegen die lantarenpaal bent aangelopen, ben je soms een beetje
angstig in je motoriek. Dan is muziekles bijna therapeutisch en ook daar een middel voor om
daar aandacht aan te geven. Dat is een win-win situatie. Het kan dan ook in het leven naast
muziek zijn goeie effect sorteren en ook in de muziek zelf.
Nog een aantal uitspraken in dit kader:
 Je moet je ook door de motoriek laten opvoeden. Van: 'Speel eens een toon ontspannen. O ja,
hoor je dat?' Dus niet: 'Speel die toon eens zachter'. Ja, een blinde zou misschien sowieso wat
zachter spelen. Die wil niet zoveel geluid aan z'n hoofd hebben dus die zal het instrument
misschien wat meer koesteren.
 Een ziend iemand denkt gewoon: 'haha, leuk, even op zo'n piano meppen. Dat zal een blind
iemand misschien minder gauw doen. Maar, een piano, gewoon het ding motorisch lekker
aanpakken, dat doet een blind iemand uit z'n eigen gevoel misschien ook niet zo gauw.
 Ik vind dat het motorische vaak, ook in het didactische proces, bij beginners wat onderbelicht
blijft.
 Zeker ook coördinatie. Bijv. op de piano als je twee handen afzonderlijk van elkaar moet
aansturen.
Over het verschil in aanleren van motoriek bij kinderen met en zonder visuele beperking zegt pianist
Bert van den Brink:




Ja, daar zit wel een soort verschil. Een heel interessant verschil ook eigenlijk. Ik heb natuurlijk
toch een soort aangeleerde motoriek. Iemand die ziet, heeft alles geleerd via de ogen. Ook
het lopen - alles wat met beweging te maken heeft - is via de ogen getriggerd. Dat is voor mij
natuurlijk anders gegaan. Gewoon voordoen, nadoen, voelen - het werkt ook wel, maar het
leidt absoluut tot een ander resultaat. En dan hangt het ook weer af van de persoonlijke
motorische aanleg. Die is bij mij zeer gemiddeld, is niet echt overdreven hoor. Ik ken ook
blindgeboren mensen die durfden op evenwichtsbalkjes te lopen zo smal als luciferhoutjes,
weet je wel. Die konden alles, durfden alles. Dat heb ik helemaal niet. Mijn handen zijn
volgens mij wel heel lenig en soepel, maar ik ben niet echt handig, of zo en ik mis dat ook wel
eens.
We kunnen van elkaar leren. Zienden moeten beter leren luisteren en blinden moeten beter
leren bewegen.

Vanuit mijn ervaring weet ik dat, in dynamisch opzicht, de door het gebrek aan zelfvertrouwen,
ontstane ‘terughoudendheid’ tot gevolg kan hebben, dat de durf in mindere of meerder mate
ontbreekt dynamische verschillen te maken. Je kruipt als het ware ‘veilig in je schulp’. Vanuit
diezelfde ervaring weet ik dat zeer negatieve ervaringen door “zogenaamde pedagogen”, hoe goed
bedoeld ook, hetzelfde effect kunnen hebben. Een ‘defensieve’ houding en het ‘op zijn hoede’ zijn
heeft gevolgen voor de speelhouding.
Bert van den Brink zegt hierover:


De docent heeft wel de opvoedkundige taak om de leerling met de visuele beperking ook
motorisch, holistisch goed neer te zetten.

Het werken met aanraken bij het aanleren en controleren van een goede speelhouding werkt
meestal goed. Dit geldt ook voor het aanleren en controleren van speeltechniek.
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Het voelen van hoe je vingers zouden moeten staan en hoe je handen zouden moeten staan.
Daar komt ook veel techniek bij kijken dus.
Leraren en leraressen, hebben mij heel vaak laten voelen. Gewoon, ofwel op mijn lijf, of bij die
mensen zelf. Dus het is veel meer met aanraken werken bij zangtechniek, zanglessen.
Normaal gesproken wordt dus heel veel met spiegels gewerkt. Dus zien, en afkijken.
The best thing that a teacher can do is, if a kid is playing, to touch their hand and to touch
their shoulder…you know…relax its elbow, whatever. When your pinkie is too high after you
have to touch that pinkie to make the kid aware of it. This is great for any student actually,
this tactile approach. You just have to accept you cannot show by example for technique.
To use a lot of touch. Obviously you cannot show the kid as much than touching your hand.

Het gebruikmaken van de restvisus bij leerlingen kan bij het instuderen van muziek in combinatie
met vergroting van bladmuziek. De muziek zo snel mogelijk uit het hoofd te leren, maakt dat je
muzikaal veel vrijer bent.
Gitarist Robin Scherpen zegt hierover:
 Maar dan pakte ik fragmentjes en dan ging ik gewoon per avond, een fragmentje instuderen.
Dan zorgde ik dat ik het ook meteen in m'n hoofd had.
Michelle ziet hierin een voordeel ten opzichte van haar goedziende collega’s in het orkest waarin ze
speelt:
 Ik heb dan ten opzichte van hen een voordeel. Ik kan dan wel met het muzikale verhaal bezig
zijn en de noten los laten. Dirigenten zeggen ook wel tegen mij: ‘Oh, jij hebt een voordeel’. ‘Jij
hebt de onbevangenheid door het uit het hoofd zingen doordat je dat gewend bent.
Het spelen zonder naar het instrument te kijken is ook voor slechtziende kinderen een goede
oplossing met betrekking tot techniek en speelhouding.
Ioana Gandrabur:
 I think so too. I think even for sighted people. I tell them often: ‘don’t keep looking at your
hands all the time’. You need to be able to read the music at the same time as you play the
guitar.
 You can make a game and call it blind fault….or something. Maybe not from the beginning.
Beginners are not to discourage, but you can tell them the faster you learn to feel……. You
know, you don’t need to look at your nose to find your nose with your hands…. The more you
practice, the guitar becomes more a part of your body and you will find things the same way.
So I think that it is, depending on the person and their degree of impairment, good to practice
with your eyes closed to learn to find the notes without looking at the guitar.
Want kunnen zien is soms lastig:



I think especially, I would definitely recommend this approach because sight is a distraction in
learning things even when somebody sees well. But when you don’t see so well the effort of
looking is even more distracting. This is great for any student actually, this tactile approach.
And then if you can, once you can look if you can find everything, you can use your sight as a
check-up because I think that many good players when they start playing artificial harmonics
they will look, or in a difficult passage they might still look to see the guitar although they
don’t really have to but….that’s the point, they should be able to don’t have to… and then, for
an extra security, you can use your sight you know.
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Over hoe zij zelf haar techniek heeft ontwikkeld zegt ze:


Well I think it was just a good technique teacher. I think most of these advices are just good
advices for anybody, to have a good leading finger and to have possibility you can use to
slide. Of course, actually later, I changed a little bit, but I realized I was a bit too attempting
to slide a little bit on the strings and this created noise and other problems. In time I think it is
good actually to practice to do this a little less, but nevertheless a very organized left hand is
good for anybody I think..

Gitarist Robin Scherpen voegt hieraan toe:
 Als speler, weet je dat je gewoon focust op de dingen die je sterke kanten zijn, niet wat je
zwakke punten zijn, denk ik. Qua techniek is er niets veranderd, want die moet je gewoon
hebben. Dat is gewoon belangrijk. Dat je een goede techniek hebt heeft niks te maken met je
zicht, maar met je focus, denk ik. Dat is belangrijk.
Zangdocent Erwin Young zegt vanuit zijn vakgebied:
 Ik denk zo lang die restvisus wel gebruikt kan worden, dat je het dan ook wel moet gebruiken.
Ik denk dat het, bijvoorbeeld als je het over zangles hebt, heel goed is om ook te zien wat je in
je lijf anders zou kunnen doen om een betere techniek te gebruiken.

4.5

Leren op je oren

Mensen die van jongs af aan blind of slechtziend zijn, zijn zeer gefocust op horen. Dit wordt als een
voordeel ervaren wanneer zij muziek gaan maken. De eerste jaren in hun muzikale ‘loopbaan’ werd
bij alle geïnterviewden alles op het gehoor gedaan. Vanaf het verkennen van het instrument tot en
met de eerste stukjes. De muziek werd eerst voorgespeeld, al dan niet op band en nagespeeld. Dit
auditieve aspect is bij iedereen een grote rol blijven spelen binnen de eigen uitvoeringspraktijk en
wordt als zeer waardevol ervaren met betrekking tot het lesgeven. Het ontwikkelen van het muzikaal
gehoor als compenserende factor voor het niet of slechtziende kind vindt men zeer belangrijk. Dit
kan door het spelen van allerlei gehoorspelletjes in de (gitaar)lessen.
Ioana Gandrabur:
 I courage anybody and blind kids too , to do a lot of ear training. Play games like ‘what note
did I play’ and ‘play after me something like a little phrase’…like a getting game… .”
Bert van den Brink:
 De ontwikkeling zit natuurlijk in principe bij een blind iemand heel erg op de oren, en dat is
fantastisch, want muziek is een oren-vak, maar het is niet het enige.
Er zijn genoeg mensen die muziek maken en geen noten kunnen lezen. Wat zeggen de musici die ik
geïnterviewd heb hierover?






Natuurlijk is noten lezen belangrijk, maar het is een hulpmiddel, een middel om muziek te
kunnen maken en het is niet de muziek. En ik denk dat dat heel belangrijk is om te realiseren.
Met de piano ben ik puur op het gehoor gaan spelen.
Ik moet wel zeggen dat de keuze bewust is gemaakt voor het auditieve, omdat het gewoon
een stuk sneller en makkelijker ging.
Het is goed om bladmuziek te leren.
Het notenschrift vond ik maar ingewikkeld. Bijvoorbeeld maatsoorten en dan net even een
zestiende teveel in een maat. Dan kon ik helemaal in paniek raken: hoe moet dat nou met die
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zestiende, die past er niet meer in! Dan had ik natuurlijk zelf iets verkeerd gedaan, maar
goed…..
Ik ken een heleboel mensen die dus geen braillenoten hebben leren lezen, en sowieso geen
notenschrift lezen en heel ver gekomen zijn, toch wel, maar ik vraag me toch af waar het
plafond is.

Zelf heb ik als kind nooit een ‘auditieve periode’ gehad om over leren improviseren maar te zwijgen.
Dat was bij klassiek piano, het instrument wat ik bespeelde tot mijn zestiende, bij onze docent ‘not
done’. De klassieke muziek was heilig evenals het notenschrift, waar ik door mijn visuele handicap
heel veel moeite mee had. Ik beschouw dit gebrek aan ‘oor - en improvisatie training’ nog steeds als
een groot gemis. Het is moeilijk gebleken dit later nog in te halen. Improviseren kan voor de muzikale
ontwikkeling van elke leerling van grote waarde zijn. Voor mensen met een visuele beperking kan het
een enorm gevoel van vrijheid geven omdat ze even verlost zijn van de gevolgen van hun handicap.
Enkele uitspraken:





Improvisatie is voor mij altijd heel belangrijk, ook dat er momenten van improviseren zijn in
een koor.
Improviseren deed ik vooral op zo'n elektronisch orgeltje van Philips: de Philicorda, de
allereerste ongeveer. Dus dat was een mooie scheiding, eigenlijk met de serieuze pianolessen
van die juffrouw, die het niet zo fantastisch vond dat ik op dat orgel al die popmuziek zat te
spelen.
Ik was heel erg gewend om te improviseren, luisteren, nadoen, gedeeltelijk ook mijn eigen
dingen doen. Dus liedjes bedenken, maken en juist niet doen wat er werd voorgespeeld.

Deze vrijheid kan door slechtziende musici en ook door musici zonder visuele beperking ook worden
ervaren door in het donker te musiceren. Hierdoor krijgen andere zintuigen ‘de ruimte’.
Gitarist Robin Scherpen:
 Ik heb in februari een transplantatie gehad en toen heb ik vijf weken helemaal in het donker
moeten zitten omdat ik helemaal geen licht kon verdragen. Ik kon ook niks. Het enige wat ik
kon was gitaarspelen, en je merkt dan juist, dat dat je vrijheid geeft.
Ioana Gandrabur:
 I think it’s good for anybody to play in the dark. I know that David Russell and other people
like to study in the dark, because they can hear better…and it develops a better tactile
connection to the instrument.
Zelf heb ik samen met een aantal medestudenten een ‘concert in het donker’ gemaakt. Tijdens deze
productie had ik als musicus die slecht ziet eindelijk het gevoel niet met 1 – 0 achter, maar met 1 – 0
voorsprong aan de wedstrijd te beginnen. Dat was een heerlijk gevoel.

4.6

Leren in ensembles en groepen

Het spelen in – en repeteren met ensembles vraagt om een andere aanpak wanneer er sprake is van
het hebben van een visuele beperking bij een van de ensembleleden. Openheid over deze beperking,
de gevolgen voor het functioneren en het accepteren van deze gevolgen door alle leden van het
ensemble zijn van groot belang. Volgens Ioana Gandrabur is het belangrijk dat degene met deze
beperking het stuk goed uit het hoofd kent. Dit kost in eerste instantie meer tijd, maar levert
uiteindelijk heel veel op. Het communiceren gaat in plaats van in maataanduidingen meer over
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zinnen, frases, herhalingen en veranderingen in toonsoort. Dit is voor iedereen even wennen, maar
levert uiteindelijk een veel betere communicatie op.
Voor het functioneren in groepslessen geldt hetzelfde. De leerlingen in de groep moeten geduld met
elkaar hebben. Iedere leerling heeft zijn sterke kanten. Iemand met een visuele beperking kan met
gehoortraining, melodische en harmonische ontwikkeling alsmede met de ontwikkeling van het
muzikaal geheugen de rest van de groep “op sleeptouw nemen” omdat vaak het gehoor zich beter
(heeft) ontwikkeld. Geaccepteerd worden in de groep verhoogt het zelfvertrouwen en de
eigenwaarde.

4.7

Optreden en voorspelen

Het optreden en voorspelen is in het algemeen voor iedere musicus, een spannende aangelegenheid.
‘Hoe komt mijn spel over op het publiek?’ ‘Ben ik goed voorbereid?’ ‘Hoe kritisch is het publiek?’ zijn
vragen die rond een optreden, een musicus aardig bezig kunnen houden.
Musici met een visuele beperking kunnen, afhankelijk van de mate en soort beperking, behoorlijk
onzeker zijn over hun uiterlijk en hoe zij overkomen op het publiek, de jury, de commissie. Aan de
gebruikelijke faalangst wordt een extra component toegevoegd die het gevolg is van het niet, of het
in mindere mate kunnen controleren van gezichtsuitdrukking, manier van buigen naar het publiek,
manier van opkomen, de zitrichting ten opzichte van het publiek. Kortom, een letterlijk gebrek aan
overzicht. Dan is het belangrijk dat je mensen in je omgeving hebt, die je helpen met het verwerven
van vaardigheden en zelfvertrouwen. Die je het gevoel geven ‘zoals jij zit is het goed en je ziet er leuk
uit’.
Pianist Bert van den Brink:


Ik moest tijdens mijn opleiding aan het Utrechts conservatorium spelen. Ik had alle Chopin
Preludes gespeeld. Nou dat was me nogal een aderlating. Na het applaus kwam een vriend
naar me toe en zei: ‘mooi gespeeld! en hartstikke goed! Maar dat buigen, dat leek helemaal
nergens op!’ Ja nou, dacht ik, buigen? Buigen is toch gewoon buigen? Wist ik veel? Maar het
ging nog verder. Hij zei: ‘Ik heb een lokaal geboekt en daar staat een piano en daar gaan we
nu naar toe en dan gaan we nu buigen oefenen.’ Kijk, daar heb je wat aan! Dat is dus echt
ontroerend mooi.

Een ander gevaar dat op de loer ligt met betrekking tot optreden en voorspelen is het ‘nog meer je
best willen doen’. Mensen met een handicap zijn vaak extra gemotiveerd. Dit kan verkrampen in de
hand werken. Als het wat losser zou zijn, zou het misschien uiteindelijk ook beter klinken. Het zou
best kunnen dat ‘je best doen’ leidt tot dingen die je eigenlijk niet wilt, zegt Bert van den Brink
hierover. Vanuit eigen ervaring weet ik dat lessen in podiumbewustzijn een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan het ontspannen voorspelen. Mediteren, lessen in Alexandertechniek, en
Feldenkrais hebben mij eveneens enorm geholpen.
Gitarist Robin Scherpen vertelde eens dat Manuel Barrueco en andere gitaristen bij wie hij een
masterclass heeft gevolgd de muziek kunnen reproduceren, gewoon in hun hoofd. Ze zitten in de
trein en kunnen alles gewoon opschrijven. Hij ziet dit als een verrijking. Het maakt dat je je zeker en
vrijer voelt op een podium.
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Gitariste Ioana Gandrabur zegt over spanningen bij voorspelen:



It’s a big one for me too…..it’s a beast!....but at least I was starting to love the beast…!
Well, I think that partly the first that I had to accept that I am nervous for being nervous gives
you double nerves.

Zij vindt het belangrijk om regelmatig concertjes te geven en om jezelf op te nemen zodat je de
spanning van een optreden kan suggereren. Het geeft je tevens een realistisch beeld van hoe je
werkelijk speelt. Meer en meer komt ze tot de conclusie dat het een kwestie van concentratie is.


The other thing, I think, is to accept what you are and how you are at that moment. You’ve
done all you can and let’s go….. I played my best concerts when I was really tired and with
crazy circumstances……so crazy that it was happening that I was glad to be on stage and I
thought …oh.. this is crap anyway …so.. no expectations…… and then I played the best
concerts.

De verbinding tussen het inwendig gehoor en het spelen is, vanuit haar ervaring, iets waaraan
klassieke gitaristen veel meer aandacht aan zouden moeten geven. Naar haar idee besteden jazz- en
popgitaristen daar veel meer aandacht aan. Ze vindt het voordeel van ‘het niet kunnen zien’, dat je
het gevoel hebt tijdens het geven van een concert, dat jij er alleen samen met de muziek bent.

4.8

Braille notenschrift

Voor het goed functioneren in de muziekpraktijk als amateur of professional, met een visuele
beperking zijn er in het verleden een aantal vormen van muzieknotatie ontwikkeld. Zie hierover meer
in hoofdstuk twee. Vier van de vijf geïnterviewden maken gebruik van Braille muzieknotatie. Ze
hebben dit op vrij jonge leeftijd geleerd na een ‘auditieve’ periode waarin voorspelen en naspelen,
gebruik van opnames van lessen, cd’s, cassettebandjes en improvisatie een rol speelden.
Zanger Erwin Young:



Dat mijn lerares zich dus gestort heeft op het braille notenschrift. Dat is heel positief. Het
notenschrift vond ik maar ingewikkeld: maatsoorten en dan net even een zestiende teveel in
een maat, dan kon ik helemaal in paniek raken.
Nu hoor ik van jongere mensen en ook oudere mensen trouwens, dat ze het braillenotenschrift helemaal niet meer leren. Of dat het te moeilijk wordt gevonden, of dat leraren
daar niet aangaan.

Over zijn conservatoriumtijd:
 Ik nam toen ook al heel veel lessen op, dan kon ik achteraf ook veel luisteren en horen hoe ik
het zelf deed en dan kon ik ook veel informatie in me opnemen en later ook weer
aantekeningen maken op mijn laptopje, toen al.
Klarinettiste Michelle van der Berg:


Ja, braillebladmuziek en opnames. Dat is eigenlijk mijn manier om muziek in te studeren. Mijn
lerares zei gewoon: “Nou dit stuk heet zo, en heeft een driekwartsmaat, we beginnen op een
f.” Dan speelde ze iets en zong ze daarna nog gewoon bijvoorbeeld c, d, e, - c, d, e, en zong
ze het nog eens na. Als we stukken opstuurden naar Amsterdam om ze in braille om te zetten,
ging daar heel wat tijd overheen voordat ze dan weer terug waren.
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Gitariste Ioana Gandrabur over haar ervaringen met muziekbraille:


4.9

I was lucky so my parents dictated to me so I write it myself in a way it was psycho killing but
we enjoyed it and it was fun doing this together. I think in a way it is hard to learn but it
is…….I can’t compare because I learned it as a kid……but I think normal notation is hard to
learn also with understanding the rhythmical value and things like that. But if a kid can read
Braille for letters…and things like that. I don’t think it is too hard. I don’t have a lot experience
in teaching this. I think you need a good method. You have to learn a lot of things at the same
time. You’ve to introduce things very slowly. There are many and…more and more
possibilities to use software to transcribe music to Braille. Because technology can help.
There are libraries for the blind so … I think one of the big issues for a blind musician that
learns with Braille is the access to music so….again like I was saying there is a difference
between visual impaired people, they might use the zoom or magnifier and people that really
just read Braille that’s a whole other category. If we'll focus on the Braille that is another
big subject. For me there’s no magical solution but some works for one other and some works
not. So I will give you a few links about libraries where you can borrow already Braille books
and about different software possibilities that allow a sighted person to scan the music and
then get it up into Braille so a regular guitar teacher could use the Braille score without
knowing Braille.

Nieuwe technologie

De opkomst van laptop computers en tablet computers heeft het functioneren binnen de
muziekwereld voor mensen met een visuele beperking makkelijker gemaakt.
Er zijn de laatste tijd computerprogramma’s ontwikkeld die lezen van muziek kunnen
vergemakkelijken. Een combinatie van twee programma’s heb ik zelf uitgeprobeerd: ‘Music reader’
en ‘Large Print Music’ van Marco Leone. Zie eerder hoofdstuk twee. Het mooie van dit programma,
bijvoorbeeld in combinatie met de VAIO 20 inch Tablet van Sony, is dat je het aantal maten per balk
en het aantal balken per pagina zelf kunt bepalen. Dit maakt de toepassing in de (les)praktijk ‘op
maat’ mogelijk. Hulp van iemand die goed kan zien bij het scannen en prepareren is soms nog wel
nodig. Dit kan een nadeel zijn. Het, naast mijn instrument en andere benodigdheden, ‘meeslepen’
van een 20 inch. tablet ervaar ik ook als een probleem omdat ik met reizen voor mijn werk
grotendeels ben aangewezen op het openbaar vervoer.
Een collega musicus die slechtziend werd en in een orkest werkt, maakt ook van dit systeem gebruik.
Hierdoor kan hij blijven functioneren. Zelf maak ik nu gebruik van A3 vergrotingen op geel papier. Dit
werkt voor mij in de praktijk het beste. Op dit moment ben ik betrokken bij een proef van
Connect2music, waarbij ‘LilyPond bestanden’ die zijn gedownload van een website worden omgezet
in de leesvorm die de klant wil hebben. Na omzetten worden ze direct per e-mail terug gezonden.
Men moet wel eerst inloggen op de site van Connect2music. Uiteindelijk, zo is de opzet, moet het
terugzenden automatisch gaan gebeuren.
Pianist Bert van den Brink24, en niet alleen hij, maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van de
expertise met muziekbraille. Hij zegt hier een aantal dingen over:


24

Het contact met degene die brailleerde was er ook gewoon. Als het nu een kwestie wordt van
de computer aanzetten en het stuk komt eruit, maar vervolgens kan de blinde het niet lezen

”Ik heb dus nu die helpdesk helpdeskbraillemuziek@gmail.com. Daar komen best wat verzoeken op binnen van ouders die bijvoorbeeld
geen leraar kunnen vinden”.
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omdat er ergens een lay-out probleem is, of hij snapt het gewoon niet, dan is het verhaal uit.
Want dan heeft die computer het gedaan en niemand snapt precies wat die computer
gedaan heeft, want hij was bijvoorbeeld ingesteld op de Amerikaanse tabel uit 1904 en die
was net een beetje anders. Dan moet er iemand in een boek gaan zoeken wat er dan wel
anders was en heeft het helemaal niet paraat. Vroeger belde je die mevrouw op en die wist
dat allemaal wel uit haar hoofd, weet je wel. Alles is in die computer gaan zitten.
Het is een paradoxaal verhaal en dat heeft er ook mee te maken dat wij zulke goede
medische voorzieningen hebben, dat er niet zoveel blinde mensen zijn. Dus, als je maar praat
over een heel klein clubje en als je daar dan weer een heel, heel klein deeltje van hebt die
muziek maakt en dan nog een kleiner deel die professioneel bezig is, dan is het nominaal
aantal mensen dat dit doet heel erg laag.
Er zijn toch gewoon blinde kinderen en er zijn toch gewoon leraren die ze les willen geven. En
ik zit er maar met een paar bezorgden in te hengelen. Maar, jongens, ze zien het wel een
beetje in, maar het is ver weg nu hoor. Het is ver weg. We moeten zorgen dat het een beetje
in leven blijft. Met de nieuwe media en met een beetje behoud van de goeie ouwe kennis…
dat we die synthese weer eens goed herstellen.

4.10 Observatie in het veld
Op 2 december 2013 heb ik een muziekles geobserveerd op SG De Waerdenborgch’ in Goor.25 Op
deze reguliere VMBO/HAVO/VWO school zaten drie blinde kinderen die het vak muziek in hun
vakkenpakket hadden gekozen. Een van hen, een jongen uit VMBO/T 4, speelde basgitaar.
Doel van de observatie
-

hoe functioneerde de desbetreffende leerling in de groep;
hoe ging hij om met zijn visuele beperking in relatie tot muziek en het instrument;
hoe verliep de communicatie tussen de docente met de betreffende leerling en de groep;

Met de docente had ik voor de les een gesprek. De communicatie binnen de groep werd door de
docente omschreven als: “Ik doe alsof ik radio maak”: elke handeling wordt benoemd. Ze vertelde
dat ze aan deze manier van lesgeven heel erg heeft moeten wennen. Opdrachten die de leerling door
zijn beperking niet kon maken werden voor hem vervangen door geluidsfragmenten. Informatie
kreeg hij indien nodig per mail op zijn PC, zodat hij deze via zijn braille-regel kon lezen. Hij las geen
muziekbraille. De docente heeft het muziekexamen in overleg met de examencommissie zelf
aangepast.
Zijn lichaamshouding was afwijkend: hij bewoog veel van achter naar voren met zijn hoofd. Dat komt
meer voor bij mensen die blind zijn volgens de docente.26 Het viel me op dat hij, bij onrust en drukte
in de klas, direct zichtbaar onrustig werd. Dit komt omdat het dan moeilijker wordt de juiste
informatie auditief te ordenen. Dat geeft stress. In situaties waarbij in de groep lichaamstaal werd
gebruikt om, bijvoorbeeld, grapjes te ondersteunen viel me op dat hij de humor niet goed begreep
en zich afzijdig van de groep opstelde. Begeleiding naar een ander lokaal of in de klas ging, indien
nodig, via het “buddy-systeem”: elke week werden twee klasgenoten aangesteld hem te begeleiden.
Dit ging op een natuurlijke manier. Hij werd volledig geaccepteerd binnen de groep.
Wat zijn instrumentkeuze betreft was hij uitgesproken. “Geef mij maar een basgitaar!” zei hij. “Die is
lekker groot, heeft vier snaren en dikke fretten waardoor ik ze goed kan voelen.” Hij is fan van de
popgroep “Normaal” een muziekstijl die je kunt omschrijven als platteland-emanciperende
25

http://www.waerdenborch.nl/locaties

26

Zelfstimulatie: bij onvoldoende prikkels uit de omgeving gat het kind gaat zijn eigen lichaam gebruiken als bron van activiteit.
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gitaarrock. Hij heeft een absoluut gehoor en dat kon je ook gelijk merken aan de zuiverheid van zijn
gitaar. Bij de luistervragen in de les viel direct op dat hij daar heel veel voordeel bij heeft ten opzichte
van de rest van de groep. Verschillen in klank vielen bij hem direct op. Hij maakte een zekere indruk
en voelde zich helemaal in zijn element bij dit onderdeel van de les.
Ik had de indruk dat het “communiceren alsof ik radio maak” de docente gemakkelijk af gaat en ze
doet het op een interactieve positieve manier. In de les bleek dat de leerling zich prima kon redden
op zijn PC bij het vinden van allerlei opdrachten en muziekfragmenten. De klas werd naarmate de les
vorderde steeds rumoeriger. Uiteindelijk werden de luistervragen die aan deze les gekoppeld zijn
voor een deel opgeschoven naar volgende les. Het huiswerk wordt achteraf per mail bekend
gemaakt.
Wat heeft de observatie mij geleerd?
Ik heb van deze observatie geleerd dat het voor iemand met een visuele beperking, met wat
aanpassingen, goed mogelijk is binnen het regulier onderwijs te functioneren. Voorwaarde is dat de
docent in tijd wordt gefaciliteerd zodat ze materiaal kan voorbereiden en kan aanpassen aan de
situatie. De klas speelt een belangrijke rol in deze situatie en moet zich hiervan bewust zijn. De groep
als geheel draagt een verantwoordelijkheid naar de bewuste leerling en zijn docente. Ik vond het
mooi om te zien dat de groep hier zo goed en volwassen mee omging.
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5

Conclusies, aanbevelingen en discussie

5.1

Beantwoording van de hoofdvraag

Op welke wijzen kan klassiek gitaarspel toegankelijk worden gemaakt voor slechtziende kinderen
in de leeftijd van zeven tot en met elf jaar?
Een kind dat gitaar wil leren spelen heeft daar een reden voor. Er wordt bijvoorbeeld in zijn
omgeving (ouders, familie, vriendjes, idolen op t.v.) gitaar gespeeld. Soms heeft hij al wat
geëxperimenteerd met het instrument of op andere manieren blijk gegeven van muzikale
vaardigheden of interesses. Uit de interviews in mijn onderzoek blijkt dat deze invloeden bepalend
zijn voor de muzikale ontwikkeling.
De leeftijdsperiode van zeven tot elf jaar staat in het teken van de ontwikkeling van vaardigheden en
kennis. Gitaaronderwijs sluit daar goed bij aan doordat het kinderen uitdaagt tot het ontwikkelen van
motorische, tactiele, muzikale en sociale vaardigheden. Kinderen verwachten dat het gitaaronderwijs
inhaakt op hun belevingswereld; dat het in de nabije omgeving wordt gegeven; door een
inspirerende en aardige docent die kennis overdraagt op een manier die bij het kind past. De lessen
moeten betaalbaar zijn. De grootte van het instrument moet passen bij het kind (bijvoorbeeld een
driekwart gitaar).
Belemmeringen
De meeste kinderen met een visuele beperking zitten op reguliere basisscholen over het hele land
verspreid. Een goede gitaardocent vinden met ervaring in lesgeven aan deze kinderen in de directe
omgeving is moeilijk. Talrijke muziekscholen zijn verdwenen en veel muziekdocenten zijn zelfstandige
ondernemers geworden waardoor het aanbod aan muziekonderwijs is versnipperd. Over
gitaaronderwijs aan deze groep kinderen is weinig geschreven. Van hun ouders wordt verwacht dat
ze binnen het gitaaronderwijs een actieve rol spelen in het begeleiden van hun kind. Het klassiek
aanvangsonderwijs gaat uit van het notenschrift. Het ontbreken van voldoende visus maakt het lezen
van bladmuziek moeilijk of onmogelijk. De oriëntatie op het instrument vraagt om een andere
aanpak. Als gevolg van een visuele handicap is de kans op achterstand in motorische ontwikkeling
aanwezig.
Oplossingen
Aantrekkelijke gitaarcursussen met een sterke nadruk op motorische ontwikkeling voor kinderen met
een visuele beperking, bijvoorbeeld
in twee niveaugroepen (van zeven tot negen jaar en van negen tot elf jaar) zouden kunnen worden
aangeboden onder de paraplu van de cultuureducatie binnen de (brede) basisschool. De methodiek
kan in opdracht van organisaties als Visio, Bartiméus of connect2music worden ontwikkeld.
Het toepassen van vergrotingen en digitale hulpmiddelen kunnen helpen het gebrek aan visus te
compenseren (zie verder deelvraag 4). Daarnaast kunnen we kinderen ‘in hun kracht’ zetten door het
benutten en verder ontwikkelen van de compenserende strategieën. Een goed ontwikkeld gehoor,
muzikaal voorstellingvermogen, muzikaal geheugen en goed getrainde tactiele vaardigheden zijn
naar mijn mening de sleutel tot goed gitaaronderwijs voor deze kinderen en jongeren.
De overheid moet voldoende middelen ter beschikking stellen om muziekles mogelijk te maken aan
kinderen en jongeren met een visuele beperking. Kinderen en jongeren met een visuele beperking
hebben recht op goed, toegankelijk muziekonderwijs, net als kinderen en jongeren zonder visuele
beperking.
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Organisaties als Visio en Bartiméus hebben AOB’ers (ambulant onderwijskundige begeleiders) in
dienst die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van onderwijs aan kinderen met een visuele
beperking. Het is aan te bevelen, gelet op de muzikale activiteiten vanuit de brede schoolgedachte en
andere initiatieven op het gebied van de verlengde schooldag, aan het team van
onderwijsbegeleiders muziekdeskundigheid toe te voegen.
Experts kunnen workshops, colleges en voorlichting geven op de muziekvakopleidingen.
Conservatoria die willen uitdragen dat ze zich specialiseren in muziekpedagogiek zouden een aantal
docenten in dienst moeten hebben die gespecialiseerd zijn in muziekonderwijs aan kinderen en
jongeren met een visuele of andere beperking. Onderwijs aan mensen met een beperking is
onderdeel van de opleiding.
Enkele voorbeelden van nieuwe initiatieven
Op 17 Oktober 2013 is er een landelijke studiedag georganiseerd door Visio en Bartiméus over
visuele beperking en muziek. Daar traden landelijk bekende musici op die zelf blind of slechtziend zijn
en een voorbeeld zijn voor beginnende musici. Hierdoor was er aandacht in de landelijke pers. Pianist
Bert van den Brink heeft het initiatief genomen voor een Helpdesk Braille-muziek.27 Hij wordt daarbij
ondersteund door een expertteam. Connect2music28 ondersteunt diverse projecten.
Aanpassingen aan het instrument
Als hulpmiddel kunnen extra grote positiestippen worden geplaatst op de vijfde, zevende, negende
en twaalfde positie (heb ik inmiddels op mijn nieuwe gitaar) of voelbare stippen op de achterkant
van de hals worden geplaatst. Om de juiste positie van de duim achter de hals van de gitaar te
behouden kan als hulpmiddel een ruwe strook plakband of pleister op de juiste plek op de
achterkant van de ‘hals’ worden geplakt.
In mijn onderzoek is een verbinding gerealiseerd tussen gitaaronderwijs en een aantal belangrijke
onderzoeken op het gebied van motorische ontwikkeling en taststrategieën bij kinderen met een
visuele handicap. Interviews met ervaringsdeskundigen, musici (met een visuele beperking) hebben
gegevens opgeleverd die mij in staat stellen een gerichte aanpak te formuleren die het
gitaaronderwijs aan kinderen van zeven tot elf jaar toegankelijker kan maken.

27
28

helpdeskbraillemuziek@gmail.com
www.connect2music.nl
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5.2

Beantwoording van de deelvragen

Deelvraag 1:
Hoe denkt men in het algemeen over slechtziendheid in relatie tot (muziek) leren en welke
zienswijzen zijn daarbij van belang voor klassiek (akoestisch) gitaarspel door slechtziende
kinderen?
Op dit moment is in Nederland het onderwijsbeleid dat kinderen met een visuele beperking zo veel
mogelijk naar het regulier onderwijs gaan. Sinds 2014 is de wet passend onderwijs van kracht.
Kinderen, ouders en docenten worden vanuit Visio en Bartiméus begeleid door AOB’ers,
vakspecialisten in onderwijs aan mensen met een visuele beperking. Geprobeerd wordt via
organisaties als connect2music de participatie van blinden en slechtzienden in het muziekonderwijs
te vergroten en de specialistische kennis te behouden en verder uit te breiden.
Fred van Stek van Connect2music zegt hierover:
Het muziekonderwijs aan blinden en slechtzienden is tot midden jaren 70 altijd onderdeel geweest
van de scholing op de blindeninstituten en kinderen leerden er muziekinstrumenten bespelen en ze
leerden ook het braillemuziekschrift. Er is in de zeventiger jaren een belangrijke wijziging gekomen in
de manier waarop de samenleving aankijkt tegen mensen met een handicap. Die verandering betreft
vooral het opnemen van gehandicapten in de reguliere samenleving in plaats van allerlei aparte
voorzieningen voor hen aan te bieden. Zo kwam er ook een Europese richtlijn die de integratie van
kinderen met een handicap in het regulier onderwijs voorschreef. De kennis van de blindeninstituten
werd door de opzet van Ambulant Onderwijskundige Begeleiding (AOB) overgedragen aan reguliere
scholen waar een blind of slechtziend kind naar school gaat. Voor de muziekles is dit geen
vooruitgang gebleken. Er is een lange reeks van jaren verstreken zonder adequaat muziekonderwijs
en daarvan zijn de gevolgen desastreus gebleken. Er is nauwelijks kennis over het geven van
muziekles aan blinden en slechtzienden en de kennis die er is, is niet gebundeld en bereikbaar voor
muziekleraren en leerlingen.
Het onderzoek levert een aantal vernieuwende visies op vanuit de wetenschap, waarop het
gitaaronderwijs kan voortbouwen:
-

Het belang van sport in relatie tot motoriek. Het gitaaronderwijs sluit aan bij fase vier van het
ontwikkelingsmodel van David L. Gallahue met betrekking tot motoriek.
Het onderzoek van Ans Withagen (Visio). Gitaaronderwijs sluit aan bij het aanleren van
taststrategieën.
Blinde kinderen hebben een beter ontwikkeld kortetermijngeheugen en werkgeheugen. Dit
kunnen we inzetten bij het muziekleren.
Ondersteuning van compenserende strategieën sluiten beter aan bij de eigenheid van het
kind, dan het nastreven van een normale ontwikkeling.”29 We kunnen deze strategieën
toepassen in het gitaaronderwijs.

De opvatting van sommige oogartsen dat eeltvorming als gevolg van het gitaarspelen op de
vingertoppen van de linkerhand het lezen van braille belemmert, is naar ik weet nooit
wetenschappelijk onderzocht. Toch ben ik dit argument regelmatig tegengekomen in de praktijk. In
dit onderzoek wordt deze opvatting sterk bestreden door Ioana Gandrabur. Zij is concertgitariste,
leest braille en muziekbraille (zie hoofdstuk 4). Een ervaringsdeskundige.

29

Gringhuis, D. (1996).
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Deelvraag 2:
Welke verschillen in ontwikkeling doen zich voor bij kinderen van zeven tot en met elf jaar met een
visuele beperking in vergelijking met kinderen in dezelfde leeftijd zonder deze beperking? Hoe
kunnen eventuele achterstanden in ontwikkeling worden bestreden?
Naast visueel – tactiele associaties ontwikkelen slechtziende kinderen ook auditief – tactiele
associaties. Dit heeft positieve gevolgen voor het ontwikkelen van een techniek gebaseerd op tast.
Kinderen met en visuele beperking hebben een grotere kans op het ontstaan van motorische
problemen dan ziende kinderen. Dit komt uit de interviews en eerder onderzoek, zoals in mijn
onderzoek besproken, naar voren. Zie ook Houwen.
Door op jonge leeftijd extra aandacht te besteden aan motorische ontwikkeling kunnen
achterstanden vroegtijdig worden bestreden. Dit kan bijvoorbeeld via gitaaronderwijs.
Docent Bert van den Brink: De docent heeft de opvoedkundige taak om de leerling met de visuele
beperking ook motorisch, holistisch goed neer te zetten. (De motoriek van het lichaam als geheel)
Een visuele beperking kan gevolgen hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Aandacht voor
zelfvertrouwen en eigenwaarde is belangrijk. Kinderen en jongeren met een visuele beperking zijn
extra gevoelig voor negatieve ervaringen rondom optreden en voorspelen. Onzekerheid als gevolg
van eerdere faalervaringen30 en het letterlijk gebrek aan overzicht zijn hiervan de oorzaak (lees meer
hierover in hoofdstuk 4). Zelf heb ik tijdens mijn opleiding ervaren dat aandacht voor
podiumbewustzijn en hiermee oefenen enorm kan helpen. Door veel voorspelen en opnemen wordt
voorspeelervaring opgedaan. De muziek mentaal studeren vanuit diverse invalshoeken helpt black –
outs voorkomen. Voor de verbinding tussen inwendig gehoor en het spelen zou meer aandacht
moeten zijn.

30

Gringhuis, D. (1996).
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Deelvraag 3:
Welke compenserende strategieën kan de leerling toepassen en hoe kan hij deze optimaal
inzetten? Welke strategieën zullen naar verwachting een positief effect hebben bij het leren
gitaarspelen en wat betekent dit voor de aanpak van het gitaaronderwijs?
(Ernstig) slechtziende kinderen zullen ter compensatie en vervanging (‘substitutie’) van de visuele
waarneming meer gebruik maken van tactiele en auditieve waarneming. Slechtziende kinderen
ontwikkelen naast auditief-visuele associaties ook auditief-tactiele associaties.
Auditieve ontwikkeling
Spelenderwijs kunnen muzikaal gehoor/voorstellingsvermogen worden getraind en ontwikkeld.
Ioana Gandrabur in hoofdstuk 4:
 I encourage anybody and blind kids too, to do a lot of ear training. Play games like ‘what note
did I play’ and ‘play after me something like a little phrase’…like a getting game… .”
Leerlingen moeten de mogelijkheid hebben tijdens de les opnames te maken zodat ze kunnen
terugluisteren.
Tastzin
Het bevorderen van de ontwikkeling van de tastzin en daarmee de auditief-tactiele associaties leidt
tot een speeltechniek gebaseerd op tast. Ik ben van mening dat een speeltechniek ‘zonder te kijken’
moet worden nagestreefd. Het spelen in het donker kan hierbij helpen en kan, ook voor zienden, de
eenheid tussen speler en instrument bevorderen.
Geheugen
Het kortetermijngeheugen en het werkgeheugen van blinde kinderen is beter ontwikkeld dan dat van
ziende leeftijdsgenoten. Dit kunnen we inzetten bij het uit het hoofd leren van muziek.
Leren in ensembles en groepen
Het spelen in – en repeteren met ensembles vraagt om een andere aanpak wanneer er sprake is van
het hebben van een visuele beperking bij een van de ensembleleden. Het communiceren gaat in
plaats van in maataanduidingen meer over zinnen, frases, herhalingen en veranderingen in
toonsoort. Voor het functioneren in groepslessen geldt hetzelfde. De leerlingen in de groep moeten
geduld met elkaar hebben. Iedere leerling heeft zijn sterke kanten. Een leerling met een visuele
beperking kan met gehoortraining, melodische, harmonische ontwikkeling en met de ontwikkeling
van het muzikaal geheugen de rest van de groep een voorbeeld zijn. Deze vorm van geaccepteerd
worden in de groep verhoogt het zelfvertrouwen en de eigenwaarde.

37
Deelvraag 4:
In hoeverre speelt de restvisus een rol? Van welke digitale hulpmiddelen (hardware, software) zou
gebruik kunnen worden gemaakt bij de gitaarles?
Uit mijn onderzoek blijkt dat bij de oriëntatie op de gitaar het gebruik van de restvisus niet
noodzakelijk is; hoogstens bij het checken van flageoletten en posities bij moeilijke passages kan het
een hulpmiddel zijn.
Het uitgaan van tactiele vaardigheden verdient de voorkeur. Voor ziende leerlingen is deze aanpak
eveneens goed voor een betere oriëntatie op het instrument.
De restvisus kan binnen de gitaarlessen bij het instuderen van muziek worden benut in combinatie
met vergrotingen van zwartschrift op papier (soms van een bepaalde kleur). Maatwerk door testen
bij Visio of Bartiméus is mogelijk. Zelf maak ik gebruik van A3 vergroting op geel papier. Zo snel
mogelijk uit het hoofd leren van bladmuziek via verschillende invalshoeken verdient de voorkeur.
Mentaal studeren helpt.
Digitale hulpmiddelen
De opkomst van computers heeft het functioneren binnen de muziekwereld voor mensen met een
visuele beperking makkelijker gemaakt.
Er zijn specifieke computerprogramma’s ontwikkeld die lezen van muziek kunnen vergemakkelijken.
Toepassingen zijn er voor tablets. Een combinatie van twee programma’s heb ik zelf uitgeprobeerd:
‘Music reader’ en ‘Large Print Music’ van Marco Leoné. Het mooie van dit programma is dat je het
aantal maten per balk en het aantal balken per pagina zelf kunt bepalen. Dit maakt de toepassing in
de (les)praktijk ‘op maat’ mogelijk. Voor mij, als docent met een visuele handicap, is hulp van iemand
die goed kan zien bij het inscannen en prepareren soms nog wel nodig. Dit is voor mij een nadeel.
Voor blinden is het omzetten van ingescande bladmuziek via een computerprogramma in
muziekbraille mogelijk.
Op dit moment is er een proef van Connect2music, waarbij ‘LilyPond bestanden’ van bladmuziek
kunnen worden omgezet in de leesvorm die de klant wil hebben. Men kan zich per e-mail aanmelden
bij Connect2music. Vervolgens ontvangt men informatie waarin een link naar een website is
opgenomen waarop ‘LilyPond’ bestanden staan van bladmuziek die kunnen worden gedownload, en
een inlogcode waarmee kan worden ingelogd op een beschermde omgeving op de site van
Connect2music. Vervolgens kan het gewenste bestand worden ge–upload. Na omzetten wordt het
bestand direct per e-mail terug gezonden. Uiteindelijk, zo is de opzet, moet het terugzenden
automatisch gaan gebeuren. De klant kan dan heel snel over de gewenste aangepaste bladmuziek
beschikken.
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5.3

Aanbevelingen

Aan schoolbesturen:
Stel schoolgebouwen beschikbaar voor het geven van muzieklessen. Het bieden van instrumentale
muziekles door zelfstandige muziekdocenten als onderdeel van de verlengde schooldag (bijvoorbeeld
bredescholen) biedt kansen voor het leveren van maatwerk en inclusief muziekonderwijs.
Specialistische kennis kan worden ingekocht. Het geven van deze muzieklessen vraagt om
aanpassingen van lesruimten aan kinderen met een (visuele) beperking. Moderne schoolgebouwen
zijn hier al op aangepast.
Aan organisaties (Visio, Bartiméus):
Wissel met experts in het buitenland kennis en ervaringen uit op het gebied van muziekeducatie aan
kinderen met een visuele beperking. Op die manier kan het muziekonderwijs aan deze groep
leerlingen worden verrijkt en versterkt. Neem via de netwerken initiatieven tot het ontwikkelen van
een gitaar-motorische muziekmethode voor kinderen met een visuele handicap in twee groepen (van
zeven tot negen jaar en negen tot elf jaar).
Span je maximaal in de bestaande vakkennis over braillebladmuziek te behouden en door te geven
aan volgende generaties. Musici met een visuele beperking, die deze vorm van muzieknotatie nodig
hebben, moeten in staat worden gesteld deze te leren. Bladmuziek in aangepaste vorm moet
beschikbaar zijn voor iedereen die dat nodig heeft.
Gelet op de muzikale activiteiten vanuit de brede schoolgedachte en andere initiatieven op het
gebied van de verlengde schooldag, zou aan het team van onderwijsbegeleiders
muziekdeskundigheid kunnen worden toegevoegd.
Aan muziekvakopleidingen
Besteed binnen de vakopleidingen muziek meer aandacht aan kinderen met beperkingen,
bijvoorbeeld muziekeducatie voor kinderen en jongeren met een visuele beperking. Dit kan door
middel van onderwijs en onderzoek, door gastcolleges en workshops door experts. De studenten aan
deze opleidingen zijn de docenten van ‘morgen.’
Conservatoria die willen uitdragen dat ze zich specialiseren in muziekpedagogiek zouden een aantal
docenten in dienst moeten hebben die gespecialiseerd zijn in muziekonderwijs aan kinderen en
jongeren met een visuele of andere beperking. Onderwijs aan mensen met een beperking is
onderdeel van de opleiding.
Nader wetenschappelijk onderzoek
Doe onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van gitaarspelen voor kinderen en jongeren
met een visuele beperking. In het bijzonder het idee dat door de eeltvorming op de toppen van de
vingers van de linkerhand, een negatief effect zou kunnen ontstaan op het lezen van braille zou
empirisch nader moeten worden onderzocht.
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5.4

Discussie en reflectie

In dit onderzoek heb ik interviews gehouden met musici die een visuele beperking hebben. Deze
kwalitatieve methode heeft veel nuttige informatie opgeleverd. Ook mijn eigen ervaringen heb ik zo
nu en dan toegevoegd.
Ik heb onderzoeken geraadpleegd, onderwijs geobserveerd en heb met mensen in het veld
gesproken en hierdoor een breed netwerk opgebouwd. Uiteindelijk heb ik dit verwerkt in een
aanpak:








Kinderen ‘in hun kracht zetten’ door het benutten en verder ontwikkelen van de
compenserende strategieën binnen het gitaaronderwijs: auditieve en tactiele strategieën
leiden tot een speeltechniek die sterker gebaseerd is op de tastzintuigen.
Een sterke nadruk op motorische vaardigheden: aantrekkelijke gitaarcursussen die de
motorische ontwikkeling versterken voor kinderen met een visuele beperking, bijvoorbeeld
in twee niveaugroepen (van zeven tot negen jaar en van negen tot elf jaar) zouden kunnen
worden aangeboden onder de paraplu van de cultuureducatie binnen de (brede) basisschool.
Het toepassen van vergrotingen en digitale hulpmiddelen bij het lezen.
Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het aanpassen van communicatie en toepassen van aanraken ter ondersteuning van verbale
communicatie in de les.

Door de stage aan de Visioschool in Huizen heb ik het onderwijs in een cluster 1 groep kunnen
ervaren. Het geven van gitaarles aan een groep van zes kinderen vond ik niet gemakkelijk maar zeer
waardevol voor mijn onderzoek. Het aantal doelen die ik me in een les had gesteld was te groot. Het
maximum aantal kinderen dat ik tegelijk les kan geven heeft zijn grens. Het individueel les geven ging
me beter af. Dit had vooral met het overzicht te maken. Het viel me op dat er in de muziekles heel
weinig gebruik werd gemaakt van vergrotingen en andere hulpmiddelen. Het gebruik van A3
vergroting had bij de akkoordenbladen misschien een optie kunnen zijn. Er werd vooral auditief
gewerkt. Deze aanpak gaf de lessen wel snelheid en structuur. Iets wat voor deze groep kinderen
belangrijk is. Er is voor gekozen binnen de Visioscholen niet met notenschrift te werken.
Ter vergelijking had ik graag ook in het regulier onderwijs een aantal van dit soort lessen gegeven.
Graag zou ik meer kinderen met een visuele handicap hebben geïnterviewd die gitaarspelen, maar ze
zijn helaas moeilijk te vinden. Er was onvoldoende tijd om bezoeken te brengen aan het buitenland.
Dit had misschien meer informatie opgeleverd. Tot georganiseerde groepsgesprekken met
deskundigen is het niet gekomen. Hier was geen tijd voor en het netwerk wat ik nu heb was er nog
niet. Ik had meer boeken en artikelen willen lezen. Ondanks mijn leesloep en daisy speler, die ik
halverwege mijn eerste masterjaar kreeg en mijn nieuwe computer liep ik toch tegen mijn visuele
grenzen aan. Alles met zien duurt bij mij nu eenmaal langer en het kost meer energie.
In het begin had ik er moeite mee het onderwerp los te zien van mijn eigen ervaringen met mijn
visuele handicap. Dat was soms verwarrend en confronterend. Naarmate het onderzoek vorderde
werd dit beter. Om die reden heb ik ervoor gekozen geen interviews met mijn medespelers in
ensembles waarin ik gedurende de laatste twee jaar heb gespeeld, te houden. Dit zou wel in dit
onderzoek hebben gepast.
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7

De interviews

7.1

Interview met Bert van den Brink

Datum:
Plaats:
Website:

Woensdag 25 Juni 2014 om 14.00
Utrecht. Conservatorium Utrecht.
www.bertvandenbrink.com

Kan je iets over jezelf vertellen, over wie je bent?
Ik ben Bert van den Brink, geboren 24 juli 1958. Ik ben blind geboren. Achteraf bleken mijn eerste
uitingen van muzikaliteit te zijn dat ik tot vervelens toe op alles tikte en lawaai maakte wat er was en
kennelijk daar zo gefascineerd door was, mijn ouders daar ook eigenlijk niet zoveel raad mee wisten
in het begin, want toen was ik een jaar of twee, drie. Ik schijn ook een keer zonder enige aanleiding
op zo'n plastic mondharmonicaatje 'lang zal die leven' gespeeld te hebben, voor een verjaardag van
iemand. Helaas kan ik me dat niet herinneren. Het is ook niet opgenomen. Maar dat waren wel die
tekenen, dus toen ik vanaf m'n vijfde jaar ongeveer pianoles had - Ik heb ook nog een blinde zus,
Jodie van der Brink. Ik weet nog heel goed dat - zij is ouder en zij moest echt lesjes instuderen en zo
en ik hoorde haar ook echt zoeken naar de tonen, terwijl ik dacht: 'ja, C-C-C padapam C-C-C, dat is
toch heel gewoon, dat hoort toch iedereen?' Dat wist ik dus ook helemaal niet, mijn moeder hoorde
het toch ook: C. Dan zei ik tegen m'n moeder: "Mama, ik ga de piano van de buren nadoen.’ Dan
speelde ik alles een halve toon lager. Dan dacht ik echt dat mijn moeder dat ook hoorde. "Hoor je
dat? Dat is de piano van de buren". "Ja", zei m'n moeder dan. "Ja, ja, ja." Die dacht ook: 'nou ja, het
zal wel, ik zeg maar wat'. Later begreep ik dus - die puzzelstukjes moesten nog een beetje in elkaar
vallen - dat dit een absoluut gehoor heet en dat dat in ieder geval een prachtig hulpmiddel is om je
aan op te trekken. Ik wil het ook niet over-idealiseren, maar ik ben er heel blij mee, dat ik dat heb.
Waar het door komt, ja, er is vast wel een relatie ook tussen het niet kunnen zien en het hebben van
een absoluut gehoor. Er is veel ook over geschreven, ook nog heel veel over onbekend. Ik heb ook
een heleboel strikvragen over absoluut gehoor. Ik zal je er niet mee vermoeien, maar ik heb ze wel
degelijk. Dus ik wil het wel wat ontnuchteren, dat fenomeen.
Ik heb de eerste vijf jaren, dus vanaf m'n vijfde tot m'n tiende alles auditief gedaan en toen kwam
van allerlei kanten wel het idee en het advies dat ik eigenlijk braille-muziekschrift moest leren. Zo
gezegd, zo gedaan. Nou, het was niet zo gemakkelijk om iemand te vinden die het beheerste. Op
Bartiméus was er toen eigenlijk niemand die het echt goed beheerste. Schande, en het is nog steeds
een lastig punt, maar we vonden iemand. Die heeft het mij heel goed geleerd. Oud-leerling van
Bartiméus was dat. Paar jaar les van gehad. Toen nog een paar jaar les gehad van iemand op de
reguliere muziekschool ook in Zeist en daarna naar dit conservatorium in Utrecht. Hier gestudeerd,
piano klassiek. Alles vanuit brailleschrift. Het bloed kruipt ook waar het niet gaan kan en kon, dus ik
heb ook altijd geïmproviseerd en jazz- en popmuziek gespeeld. Heel veel op Hammond orgel, later
ook in de kerk, dus ik heb ook nog fikse periode van mijn studie orgel gestudeerd, hier. Kerkorgel.
Doe ik ook best veel weer mee, eigenlijk, en nu ben ik leraar piano in de afdeling – na ja die heet dan
dus nu jazz en pop. En ik speel veel. Ik heb heel veel gespeeld. Het is een prachtig vak, en ja, ik stel
me ten doel om dan nog, om vooral nog maar jaren mee door te gaan en toch ook langzamerhand
een beetje ambassadeur te willen zijn wel voor lotgenoten, om het maar eens zo, een beetje zwaar
aangezet, te zeggen, om in ieder geval de deuren te openen naar eventueel dit vak, als je dat zou
willen. In ieder geval moet de 'knowhow' bewaard blijven en de didactische mogelijkheden moeten
er geschapen worden.
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Maar hoe heb jij dat uiteindelijk gedaan? Je auditieve periode heb je gehad van je vijfde tot je tiende.
Hoe zag die eruit? Probeerde je gewoon van alles uit op de piano of allerlei melodietjes of, hoe ging
dat?
Ja, dat deed ik vooral op het orgel, want mijn vader werkte bij Philips dus we hadden ook zo'n
elektronisch orgeltje van Philips: de Philicorda, de allereerste ongeveer. Dus dat was een mooie
scheiding, eigenlijk. Daar deed ik de experimenten op en meespelen met alles wat los en vast zat en
ik had pianoles van een docente, een juffrouw, werkelijk uit de straat ook, dus ik had in het begin
drie keer les in de week, omdat ik me helemaal niet lang kon concentreren. En die kwam gewoon
even langs en dan kreeg ik weer wat op. En die heeft echt klassieke stukken met me gedaan die ze
ook allemaal voorspeelde, op bandjes. Heeft ook een heleboel muziektheorie aan me geleerd, want
ik weet wel dat ik een jaar of acht of negen was, toen heeft ze me al de kwintencirkel uitgelegd. Dus
ik kon nog niks lezen, althans geen braille-muziekschrift, maar ik wist wel het verschil tussen een Fis
en een Ges. Daar ben ik haar heel dankbaar voor, want op het moment dat ik braillenoten ben gaan
lezen, was dat eigenlijk alleen maar de laatste fysieke vertaalslag van 'o ja, o zo moet je dat in braille
opschrijven'. Maar ik snapte wel wat het was. Ik wist wel hoe notatie - waar het voor diende. Dus ik altijd les gehad ook, eigenlijk, en klassieke stukken gespeeld.
Dus: voorgespeeld en jij hebt nagespeeld en - ik neem aan - je begon eenstemmig, tweestemmig - hoe
was die opbouw daarin? Of maakte dat niet zoveel uit?
Nee, maakt niet zoveel uit, want ik zat altijd al in akkoordjes en dingen te rommelen als ik vrijgelaten
werd, dus dat ging hard. Ik heb volgens mij wel eens een heel boek overgeslagen. Dat vond ik
achteraf heel erg, want ik had al die stukjes dan niet gespeeld, maar dat was om me dan weer wat
serieuzer te krijgen. Want de valkuil is ook wel geweest, denk ik, ook voor haar, dat - met het
absoluut gehoor heb je een enorm papagaaien effect. Je hoort het, en je speelt het. Het gaat
nauwelijks je hoofd in. Het gaat gewoon via je ruggenmerg meteen naar die handen en dat is
prachtig en mooi, maar het enorme gevaar is dat het misschien helemaal niet landt, dat het helemaal
niet uitgediept wordt. Dat het alleen maar een soort imitatiespelen is.
Je bedoelt dat het gevoel er misschien moeilijker mee in contact komt? Kan je dat nog iets
verduidelijken?
Ook. Nou, het is misschien ook wel het gevoel, maar het is ook vooral - je moet dan vooral niet
doorvragen. Je kan alleen maar het kunstje uitvoeren en je hebt er geen flexibiliteit op zitten. Want
je hebt ook helemaal geen moeite gehad om het te verwerven, dus je weet ook helemaal niet hoe je
eraan gekomen bent. Je kan alleen maar na-apen. Ik denk dat heel veel blinden die auditief werken
daar ook deels gebruik van maken, maar dat er ook een heleboel overschatting plaats vindt. Ik heb
een heleboel mensen ook gehad op les, van Bartiméus later, toen ik al op het conservatorium zat, en
ja, er was een jongen, ja, die hoorde echt alles. Ik bedoel, als ik al op schaal van Richter behoorlijk
hoog zit nou dan was hij nog veel erger. En ja, die kon alles meteen spelen. Maar al moest het ook
met z'n neus, weet je wel, dus het zegt ook alles en niets over pianotechniek of over techniek op je
instrument. Want je techniek en je drive om te spelen wordt natuurlijk gedeeltelijk aangedreven
door je oren, maar het is toch - en dat is dus die misvatting - daar worden blinde mensen vaak - en
slechtzienden misschien ook wel - verkeerd op ingeschat. Van 'O wat is die toch muzikaal'. Ja, wat
aapt die toch goed na. Maar kan hij nou werkelijk ook goed spelen? Kan hij echt een toonladder
spelen? Heeft hij techniek? 'O geen idee'. Want hij faket gewoon achter zijn oren aan. Hij gaat net zo
lang frommelen totdat ie het eruit krijgt. Maar dat is geen professionele instelling.
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Hoe heb je zelf die vertaalslag gemaakt?
Door de serieuze pianolessen van die juffrouw, eigenlijk, die het ook, nou, niet zo fantastisch vond
dat ik op dat orgel al die popmuziek zat te spelen. Ze hield er sowieso helemaal niet van. Daar begon
het al mee. Dus ik kon het helemaal niet bij haar kwijt en zij vond echt dat ik moest studeren. Dus het
is als het ware wel bij mij een beetje ingeslepen, in de opvoeding, van: 'je moet er voor studeren'. 'O
ja, dat is ook zo. Je moet ervoor studeren ja'. Ik moet bezig zijn met dingen die ik niet kan, ook. En dat
is wel mijn redding geweest, ook.
Speelt je visuele probleem een rol bij je muzikale ontwikkeling tot pianist? Nou, daar heb je aardig
wat over verteld.
Ja, dat speelt het wel inderdaad, ja.
Wil je daar nog meer over vertellen?
Ja, wat me nu in gedachte schiet - als je deze vraag zo stelt, is dat in meer of mindere mate, maar ik
heb natuurlijk toch een soort aangeleerde motoriek. Iemand die ziet, heeft alles geleerd - ook het
lopen, alles wat met beweging te maken heeft - is via de ogen getriggerd. Dat is voor mij natuurlijk
anders gegaan. Gewoon voordoen, nadoen, voelen - het werkt ook wel, maar het leidt absoluut tot
een ander resultaat. En dan hangt het ook weer af van de persoonlijke motorische aanleg. Die is bij
mij zeer gemiddeld, is niet echt overdreven, hoor. Ik ken ook blindgeboren mensen die durfden op
evenwichtsbalkjes te lopen zo smal als luciferhoutjes, weet je wel. Die konden alles, durfden alles.
Dat heb ik helemaal niet. Mijn handen zijn volgens mij wel heel lenig en soepel, maar ik ben niet echt
handig, of zo. En ik mis dat ook wel eens. Ik heb pas op het conservatorium gemerkt dat ook een
heleboel collega's van me ook heel veel halen uit het kijken naar iemand. Zowel om daar
voorbeelden negatief als positief uit te krijgen, of tegenstrijdig. Ik bedoel, je hoort over mensen als
Keith Jarrett toch dat het er vreselijk uitziet als die speelt, maar dat het prachtig klinkt. Nou dat geeft
wel te denken, als je dat als blinde consument hoort, van die muziek, dan heb je dat niet in de gaten,
of in ieder geval veel minder. En het zal ook andersom zijn. Er zullen ook mensen zijn die er echt als
een balletdanser uitzien en ook fantastisch klinken. Dat mis ik ook wel. Als je me nu zou uitnodigen
van: "Bert, Igor Roma mag je voelen, je mag Volodos ook voelen, niet als hij te snel speelt, dan houd
ik het niet bij, maar met een langzaam stuk, oh, ik ging meteen met je mee. Dat wil ik meemaken. Ja.
Want daar zit een stuk van de waarheid in, een stuk van je moet het doen namelijk. Een ziende ziet
dat, die heeft dat complete beeld, omdat hij daar zit. De ontwikkeling zit natuurlijk in principe bij een
blind iemand heel erg op de oren, en dat is fantastisch, want muziek is een orenvak, maar het is niet
het enige. En ik vind dat het motorische vaak, ook in het didactische proces, bij beginners wat
onderbelicht blijft. Dus dat er iets te gauw al gezegd wordt van: 'Ja maar, zo muzikaal en zo goed
geluisterd', ja, om de dooie donder, natuurlijk wordt er goed geluisterd, dat mag je hopen, maar dat
is niet het enige. Je moet je ook door de motoriek laten opvoeden. Van: 'Speel eens een toon
ontspannen. O ja, hoor je dat?' Dus niet: 'Speel die toon eens zachter'. Ja, een blinde zou misschien
sowieso wat zachter spelen. Die wil niet zoveel geluid aan z'n hoofd hebben dus die zal het
instrument wat meer misschien koesteren, dan. Een ziend iemand denkt gewoon: 'haha, leuk, ff op
zo'n piano meppen.' Dat zal een blind iemand misschien minder gauw doen. Maar het op een piano,
gewoon het ding motorisch lekker aanpakken, dat doet een blind iemand uit z'n eigen gevoel
misschien ook niet zo gauw. En dat is dan weer leuk van als je het via het zien hebt geleerd. Ja, daar
zit wel een soort verschil. Een heel interessant verschil ook eigenlijk. We kunnen van elkaar leren.
Zienden moeten beter leren luisteren en blinden moeten beter leren voelen.
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Dat is mooi samengevat.
Moeten beter leren bewegen. Voelen, doen we al aardig.
Ja. Maar goed, het technische, harmonische, melodische, auditieve, cognitieve heeft te maken met
vooral het lezen
Ja, dat denk ik wel. Ik ken een heleboel mensen die dus geen braillenoten hebben leren lezen, en
sowieso geen notenschrift lezen en heel ver gekomen zijn, toch wel, maar ik vraag me toch af waar
het plafond is - er moet een plafond zijn. Het is misschien alleen maar interessant om over een
plafond te filosoferen. Je hoeft het ook niet als een heel negatieve implicatie te gebruiken. Ik zal mijn
plafond beschrijven. Mijn plafond is als ik de muziek niet meer begrijp. Dus als ik avant-gardemuziek
zou moeten spelen, dat kan ik gewoon niet want ik heb een soort beperking dat ik wil snappen wat ik
geleerd heb. Dus ik ben een soort kinderachtige waarom-vrager. 'Waarom moet ik nou die F in de bas
spelen? Dat moet toch een E zijn?' 'Nee, maar de componist heeft hier een F geschreven.' 'Waarom?' - 'Omdat dat zo is!' 'Ja maar', roep ik dan. Ja, en dat is allemaal tijdverlies en
capaciteitsverspilling. Ik ben dus niet iemand die kan zeggen van: 'Ik ga het volgende uit m'n hoofd
leren: een appel is vierkant, Groningen bestaat niet, Alkmaar ligt boven Amsterdam, en Maastricht is
ook best lelijk. Oké, herhalen', weet je wel, dat ik denk: 'O hmpf!' Weet je wel. 'Nee, gewoon
herhalen! Niet nadenken. Gewoon processen in die kop'. Dan heb je aan mij een hele slechte
onhandige. En ik kan me mensen voorstellen - dat heeft volgens mij niets met blind zijn te maken die dat wel kunnen en dan misschien veel geschikter zijn voor modern repertoire. Die gewoon
zeggen: 'Ja, maar ik hoef alleen maar dit te processen', of zo. Ik denk wel dat een beetje in het nadeel
werkt dat ik als blinde altijd zo functioneel moet zijn. Hoe kom ik ergens? - naja, dat hebben we met
het station weer - dat plannen de hele tijd. Dat snijdt er wel diep in hoor. Het is wat minder
gemakkelijk om echt spontaan te zijn, om gewoon maar een beetje als god in Frankrijk te zijn. Ik vind
het ook zonde om te veel tijd te besteden aan dingen die ik zo moeilijk vind om te verwerven dat ik
denk: 'Ja, had ik niet in diezelfde tijd iets gemakkelijkers kunnen doen?'
Want het kost veel meer tijd om dingen in te studeren. Dat is een gegeven, dus dan zou ik zeggen:
'besteed die tijd ook aan iets wat dan een beetje loont, de moeite loont'.
Kan je daar iets over vertellen, over dat instudeerproces, door de jaren heen, hoe je dat op het
conservatorium deed, bijvoorbeeld, of daarvoor nog misschien?
Nou, het is echt gewoon zwoegen. Het is echt eraan gaan zitten, en gewoon - je hebt een zaag in je
hand en gaat een boomstam gewoon doorzagen zo. 'Tsjkstjktsjktjsk' en iedere dag kom je een
centimeter verder. Niet opgeven. Het is een langdurig proces en gewoon door buffelen.
Hoe begon je dan?
Eigenlijk is het altijd geweest min of meer maat voor maat. Maat rechterhand, maat linkerhand,
combineren. Maat rechterhand, maat linkerhand, combineren. Ook bij contrapuntische stukken, tot
ongenoegen van mijn leraren. Die zeiden: 'Je moet al die stemmen apart instuderen'. Ik zei: 'Ja, pff.
En dan ze bij elkaar leggen zeker'. Dat is allemaal gebaseerd op dat je het kan lezen, dat je het kan
zien. Dat je horizontale lijnen kan zien. Dat gaat niet in braille. Dat lukt gewoon niet. Dus, ook die
dingen deed ik dan maat voor maat en dan ging ik - als ik het echt uit m'n hoofd kende, bijna, het
speeltrucje - dan ging ik die stemmen er wel weer uit destilleren. Die hoorde ik dan ook wel weer.
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Dat konden die leraren zich volgens mij niet voorstellen, dat het ook zo kon. Want dit kan wel. En
misschien zijn er ook blinde mensen die het wel stem voor stem kunnen.
Je zocht heel erg je eigen weg daarin, dus.
Ja. Ja. Ja. Ja. Maar gewoon doorknallen en steeds maar weer herhalen want - het bezwaar van deze
methode is dat maat één er ook veel beter inzit dan maat 78, maar je moet hem steeds maar weer
herhalen, want je moet ook het stuk na elkaar kunnen spelen. En een totaal Gestalt van een stuk kun
je alleen maar in principe krijgen via gewoon een luistersessie, dat je even hoort hoe het stuk
ongeveer klinkt, maar die krijg je niet van het lezen. Het is gewoon alleen maar: 'Maat één, oké. Maat
twee moeten we erachteraan plakken. Oké. Maat één en twee. Ja, dat klinkt zo. Goed. Drie erbij.
Eerst drie uit het hoofd leren. Maat drie aan het hele stuk plakken, zullen we maar zeggen. Maat één,
twee, drie. Ja. Oké, maat vier' en zo ga je door. Zo doe ik het.
En uiteindelijk komt daar dan een stuk uit. Dan lig je daar dus de stemmen weer uit en dan ga je het
op de muzikale-of….
Ja. Ja. Dat doe ik ook wel tijdens het instuderen al een beetje, maar zo werkt het wel. Het zit als een
soort doe-ding in je handen, en zeker als het contrapuntische muziek is, is dat een gek fenomeen,
maar dat moet je eigenlijk wel doen, anders dan, ja, dan red je het gewoon niet. Bach is ook veel
moeilijker dan een romantisch stuk, om uit het hoofd te leren. Maar dat zal iedereen ook wel
beamen. Dus maar, ja, gewoon maar doorgaan en - ja ik doe nu ook veel minder dan vroeger. Ik ben
ook wat langzamer geworden, denk ik hoor. Het is lastiger. 30/40 Jaar geleden liep die muziek
gewoon naar binnen.
We hebben het gehad over het instuderen van stukken. Hoe heb je dat als uitvoerend musicus
opgepakt? Dat je een concert had met klassieke muziek bijvoorbeeld. Hoe pakte je dat aan?
Je hebt geen idee...Ik weet nog goed dat ik hier op school te horen kreeg dat ik misschien wel voor
soloprogramma door mocht. Dat ik toen dacht: “God, ik heb geen idee wat je nu tegen me zegt.” Wat
moet ik me daar nou bij voorstellen? Ik speelde sowieso al veel op feestjes en dat soort dingen, maar
dat is iets heel anders dan de focus op jou alleen hebben op dat podium. Op zich vond ik dat heel fijn
om gewoon te gaan zitten en dat een zaal stil wordt en dat je gewoon gaat
spelen. Maar hoe ik dat dan moest doen, hoe ik me moest gedragen, hoe dat werkte? Dat heb ik wel
moeten leren ook. Vooral van goede vrienden die me dat ook vertelden. Ik geloof overigens dat ik
daar zelf ook een soort ijdelheid in heb dat ik het ook echt wil weten. Ik moet niet met mijn rug naar
het publiek toe zitten, zal ik maar zeggen. Dat kan je als blinde toch overkomen. Als je in een
professionele situatie zit dan gaat het vanzelf. Als je in een amateuristische situatie zit, op de
zeepkistjes, dan blijf je, om het maar eens te chargeren, dan blijf je de zielige blinde. Dan staat de
piano nog wel in de hoek en met de rug naar de mensen toe. Dan is het heel moeilijk om initiatief,
om het goeie initiatief te nemen. Dus het is een beetje – je doet het samen met.
Dus, ook wat betreft vragen als: hoe zit je op een podium? Hoe zie je er uit? Hoe ging je daar mee
om?
Ik vroeg het ook gewoon aan vrienden en gelukkig heb ik een paar vrienden gevonden tijdens deze
studie, die me echt in bescherming namen, maar ook buitengewoon duidelijk voor me zijn geweest.
Er is er een geweest, en dat was wel het hoogtepunt, toen had ik alle Chopin Preludes gespeeld, nou
dat was nogal een aderlating. Ik had gespeeld, applaus etc. en hij komt naar me toe en zegt: mooi
gespeeld! En hartstikke goed, maar dat buigen dat leek helemaal nergens op. Ja, nou ik dacht
buigen? Buigen is toch gewoon buigen? Weet ik, wist ik veel? Ja, dat leek nergens op, wat heb je daar
nou aan? Maar het ging nog verder. Hij zei: Ik heb een lokaal geboekt en daar staat een piano en daar

47
gaan we nu naar toe en dan gaan we nu buigen oefenen. Kijk, daar heb je wat aan! Dat is dus echt
ontroerend, dat is mooi.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Een soort regie-coaching. Je kan zeggen, hoe ver moet je daarin gaan? Wat is dan meteen de
vervolgvraag? Hoe onecht kan dat worden? Ik vind, je moet wel blind kunnen zijn! Je moet het niet
over de top jagen. Ik was een keer bij een concert van Diana Scheur, de blinde jazz-zangeres, die
speelde op North Sea Jazz, die deed het volgende (Bert stapt naar de piano) met een bandje, My
funny (Bert zingt en speelt het begin akkoord van My Funny Valentine van Chet Baker en laat dit
akkoord liggen) en wachtte totdat ze applaus kreeg, en het publiek klapte niet. Dat was pas erg!
Dat is dus erg en ze begon ook zo’n beetje wat harder, iets te hard te roepen: Hello!, want de zaal
liep bijna al helemaal leeg. ‘Hello, do you like it?’ Ze begon echt via de PA een groep mensen te
adresseren alsof je de kinderen op het schoolplein toeroept. Oh, jeetje wat erg! Is dit pijnlijk?
De waarheid ligt in het midden. Je kan maar beter recht voor je uit zingen en zitten spelen en je er
niet te veel van aantrekken en vertrouwen hebben van: Bert, zoals jij zit en je ziet er leuk uit. Dat is
goed. Doe maar gewoon, geen trucjes. Niet proberen te imiteren wat ziende showmensen doen. Niet
doen! Niet doen! Tenenkrommend! Want dat is allemaal gericht op oogcontact. Die man of vrouw,
ook al zeggen ze: ‘Dat doet ie automatisch.’ Dat is niet waar! Die kijkt ook toch heel eventjes vanuit
zijn ooghoeken: ja, ja, ja, ja. Ik richt mijn act op dat meisje op de tweede rij, weet je wel. Kijk, heb
even iemand in het vizier gehad, nu kijk ik er wel weer overheen. Maar, daar zitten ze en ze zijn er
klaar voor. Dat kun je niet zomaar ins Blaue hinein doen. Je staat echt voor gek!
[Ik knip het er misschien wel uit, maar ik wou er even over doorvragen:] mijn docent zegt nu tegen
mij, hij bedoelt het allemaal heel goed, hij zegt: ‘You have to smile ‘cause the public loves you..when
you’re playing.’ Ik ben heel geconcentreerd aan het kijken naar mijn instrument, want ik probeer los
te komen van mijn restvisus, maar dat lukt nog een, twee, drie niet. Ik ben er wel in aan het
veranderen, maar in hoeverre mag je zoiets nu laten gaan? Het irriteert mij behoorlijk.
Het is de vraag of deze boodschap niet iets te direct is. Want hij heeft ook wel een beetje gelijk. Ik
schijn heel boos te kijken als ik me concentreer. Dan zegt men: Ah joh, kijk toch niet zo boos, joh.
Exact, ik heb dat ook, mijn mondhoeken zakken naar beneden.
Ja, ja, ja, precies! De vraag is of je - je moet een metafoor vinden voor jezelf om daarmee enigszins af
te rekenen, want er zijn ook mensen die dat prachtig vinden. Het is ook heel subjectief hoe iemand
dat opvat. Hij vindt het er niet goed uitzien en een collega zegt misschien: ‘mooi om je zo
geconcentreerd te zien aan je instrument, het is prachtig om te zien.’ Daar is nogal een bandbreedte
in. Ik zou dit met een heleboel mensen bespreken sowieso en ik zou voor mezelf proberen om meer
het pad te kiezen van de afleidingsmanoeuvre. Dus eh, je speelt gitaar en ineens zorg je ervoor dat
iemand even aan je arm trekt of zo, waardoor je echt radicaal het verkeerde akkoord speelt, maar
dat maakt helemaal niet uit. Maar kijk hoe je je dan voelt, want misschien verstar je wel op een soort
manier die niet helemaal jofel is. Als het wat losser zou zijn, zou het misschien uiteindelijk ook beter
klinken. En het heeft ook te maken met het “je best willen doen”. En, ik kan mijn gezichtsuitdrukking
ook niet controleren dus, het zou best kunnen dat ‘mijn best doen’ leidt tot dingen die ik eigenlijk
niet wil. Dus wanneer ik mezelf nu terug hoor op jouw opname weet ik al wat ik zal denken: ik heb
weer te snel gepraat of zo. Ik weet dat ik dat doe omdat ik mezelf vaak terugluister. Maar ik bega nog
wel steeds de fout. Dus het is die zelfreflectie, die er op het visuele gebied bij ons veel moeilijker is.
Zienden zitten de hele dag te kijken: ben ik nog wel mooi? Moet ik niet iets aan mijn wenkbrauwen
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doen? En dat is misschien tot vervelends toe, maar daar zit het volgens mij. Dus als je het in de
afleidingsmanoeuvres kan vinden, is het volgens mij veel beter voor je zelf ook. Want je moet wel
jezelf kunnen zijn! Je moet niet een tandpasta glimlach opzetten omdat het moet, omdat de mensen
dat mooier vinden. Je moet een gezichtsuitdrukking krijgen, die sowieso bij jezelf past en misschien
kun je iets meer ontspannen. Dat zou wel eens kunnen.
Het loskoppelen van mijn restvisus is waar ik zelf nu mee bezig ben...
Maar wat bedoel je daar dan mee?
Ik controleer steeds, als ik naar mijn toets kijk, maar dan moet ik er zo dicht opzitten, met die
geconcentreerde blik. Nu probeer ik gewoon los te komen van mijn toets, en echt op gevoel, neer te
zetten.
Jij kijkt naar je instrument als je speelt?
Dat is echt gitaristisch en ik merk, dat als ik daar los van kom, ik veel meer ontspannen word. Daarom
was het concert in het donker voor mij zo leerzaam.
Oh jah! Ookee! Ik zou denken, ik kan er niet goed over oordelen in hoeverre het echt nodig is om te
kijken. Dat is iets wat mensen elkaar ook aanpraten, dat schijnt zo te moeten totdat het tegendeel
blijkt, totdat er weer iemand doorheen gaat die helemaal niet kijkt en gewoon fantastisch speelt.
Ioana Grandrabur is zo iemand. Die is blind en is concertgitariste. Daar heb ik mee geskypt, die woont
in Montreal, en als je haar ziet dan is het heel bijzonder. Ik kan gelukkig dan ook zien waarom ze zo
klinkt.
Ja, en die klinkt goed ook?
Ja en zij zegt ook: ‘Je moet gewoon jezelf zijn en zorgen dat je los komt van je toets en van je
restvisus’ en in dat kader wilde ik eigenlijk aan jou vragen: wat zijn jouw adviezen wat betreft
lesgeven aan kinderen met een visuele beperking?
Ik kom een beetje terug op het verhaal van wat ik al eerder verteld heb over die twee aspecten van
aan die ene kant die papagaaien-muzikaliteit, waar je een leerling een beetje in overschat van: ah,
wat luistert ie goed, ah, wat pakt ie het snel op – en aan de andere kant dat ie met zijn neus gitaar
speelt, motorisch gezien omdat hij niet eens weet hoe je dat ding moet vast houden.
Maar misschien heeft ie hem wel op schoot liggen, zoals die blinde, hoe heet ie ook al weer? Jeff
Haley is dat he? Nou ja, misschien is dat wel voorgekomen, heb ik altijd voor mezelf gefantaseerd, uit
het feit dat niemand hem ooit verteld heeft hoe je dat ding moest vast houden en dat ie toen al
behoorlijk ver gekomen was met de gitaar op schoot...haha. Je kan er ook ver mee komen maar het
heeft allerlei rare ongemakken: de klank en dat soort rare geluiden wat je er daardoor mee maakt.
Het is een afwijkend proces. Het kan leuk zijn, maar ik denk dat je toch ook... De docent heeft wel de
opvoedkundige taak om de leerling met de visuele beperking ook motorisch, holistisch goed neer te
zetten. Zo! Weet je wel? Nee, je schouders gaan weer net, corrigeer het eens? Weet je wel? Het is
een delicaat ding. Het heeft te maken met aanraken, met vertrouwen, het heeft ook te maken met
dat een leerling ook moet snappen dat dat een verbetering oplevert dus het moet niet teveel
vooruitlopen op dingen die misschien ooit nog eens komen gaan en je moet, als een blind kind met
platte vingers pianospeelt, en die doet alleen maar dit ... (Bert speelt voor) dan zou ik zeggen: nou
maak er een grap over, over platte vingers. Ik bedoel ik speel zelf ook heel graag plat. Dat is heerlijk
om te voelen. Maar verbied het niet helemaal zo rigoureus. Maar begin er een beetje op voort te
borduren. Mooi, kun je het ook met..? Zet je vingers nu eens recht! Kun je dat ook? Probeer eens
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met je nagels? Haha zo heh! Maak er een grap over. Voorkom dat slechte gewoontes zich vast
zetten. Leer ze niet meteen af maar ga met beleid en respect op weg naar het goede. Zoals het wel
moet. Zoals het wel ergonomisch goed zit, wat pas zijn effect heeft als de muziek moeilijker wordt.
Oh, ja, oh jeetje, nu snap ik het pas. Dat vind ik wel heel belangrijk en ik vind dat daar heel veel.. dat
docenten dat heel vaak van ons mogen horen dat dat mag. Want ik kan me voorstellen dat mensen
het vaak ook uit respect niet doen. Van ja, maar, bij een gehandicapt iemand. Kan ik dat wel maken?
Die vraag kan ik me ook heel goed voorstellen. Een beetje een soort bescheidenheid van ja maar, het
is toch eigenlijk heel geweldig? Ja, maar ga maar een stapje verder. Probeer het maar...samen het
wiel uit te vinden. Iedere keer weer. Ook al zijn er allerlei handboeken. Die zijn er trouwens niet,
maar ook al zouden ze er zijn. Het is toch een individuele actie tussen een leraar en een leerling. Die
moeten elkaar vertrouwen. Een leerling moet zich gewoon vrij voelen en de leraar moet dat
aanwakkeren. Goh, je bent iemand, je mag je ruimte innemen, je mag er zijn! Want dat is ook iets
wat door al dat functionele gedoe, doordat je toch iets te vaak tegen die lantarenpaal bent
aangelopen, dat je toch soms een beetje angstig bent in je motoriek. Dan is muziekles bijna
therapeutisch ook daar een middel voor om daar aandacht aan te geven. Dat is een win-win situatie.
Het kan dan ook in het leven naast muziek ook zijn goeie effect sorteren en ook in de muziek zelf.
Goh! Vrijer, veel vrijer geworden! Heel veel aandacht besteden aan het ontspannen zijn. Ik denk dat
heel veel blinden en slechtziende mensen zeer gespannen zijn uit angst om zich te bezeren. Dus het
heeft dan niks te maken met.. dat uit zich dan misschien op die piano of die gitaar, maar er zit een
heel andere angst onder.. En dan gebruik je dus de piano of de gitaar als alibi om die andere angst,
die fundamentele angst, ook eens aan te pakken. Want dan is het veilig. Doe eens iets heel hard op
die piano? Heh, je kunt jezelf niet bezeren. Je doet dat toch zelf thuis ook wel eens? Nog harder! Laat
die arm nu eens helemaal los! Boem! Ja! Gooi hem er eens op! Weet je wel! Misschien kun je op een
gitaar ook wel zulke congruente oefeningen bedenken die een beetje spannend zijn. Doe maar eens
6 snaren en dan zo hard als je kan! Ploem, van boven naar beneden. Rrrats, er overheen!
Mensen met een visuele beperking die niet helemaal blind zijn, die hebben dat ook zoals jij het vertelt.
Ja, ja
Dus tips voor ouders van kinderen……heb je die ook nog specifiek vanuit jouw ervaring?
Ja, het is een beetje gemakkelijk. Ga op zoek wanneer je kind muzikaal is, maar…ik heb dus nu die
helpdesk helpdeskbraillemuziek@gmail.com. En daar komen best wat verzoeken op binnen van
ouders die dan bijvoorbeeld geen leraar kunnen vinden. Omdat leraren ook een beetje
terughoudend zijn, van ‘ja, we weten niet waaraan we moeten beginnen, hoe we dat moeten doen.’
Dus misschien moeten ouders ook niet - als ze een blind kind aanmelden - te veel plussen en minnen
gaan zitten bedenken. Dan schrik je misschien die docenten ook af. Dus gewoon eropaf en zeggen
(het in feite wel aan de leraar over laten natuurlijk): ‘Wij zouden het geweldig vinden als je het doet.’
Maar als er koudwatervrees is, zou ik toch gauw naar een andere leraar zoeken. Want het is voor
ouders toch heel pijnlijk om dan te moeten worden afgewezen. In zo’n situatie waarbij je een soort
van pseudo-ondeskundigheid te horen krijgt [“moeilijk hoor, pianospelen”] dan denken die ouders:
het zal wel, hij/zij is vakman/vrouw. Die weet dat kennelijk.
Maar als die docent zegt: het is heel moeilijk hoor, zegt ie eigenlijk: ‘ik vind het moeilijk om aan al die
blinde kindjes les te geven. Ik heb het nog nooit gedaan’. Maar dat is een heel ander verhaal! Maar
als je dat op een hele andere manier presenteert. Nou ja, als ze dat zou zeggen dan heb je al een
opening: Ik vind het moeilijk om aan een blind kind les te geven. Hee, ooh. Nou ja, zullen we het
proberen? Wij geven je de kans, want wij vinden jou aardig. We vertrouwen je. Nou, dat zou een
begin kunnen zijn. Het hoeft allemaal niet zo highbrow professioneel. De menselijke factor is veel
belangrijker, zeker in het begin, dan die helemaal uitgezochte wetenschappelijke. Want die is er ook
niet en die zal er misschien wel nooit komen. Want iedere situatie is ook anders. Het ene kind kan
het beter aan dan het andere. Het geheugen wordt, zeker als zo’n kind ook gaat lezen, braille lezen of
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groot letter, dan wordt het geheugen ook veel meer op de proef gesteld. Dat gaat ook anders
werken. Dat gaat langzamer. En die leraar gaat waarschijnlijk ook allerlei dingen voorspelen en dat
doet iedereen ook op zijn eigen manier. Dat is mooi. Laat dat maar lekker gebeuren. Want daardoor
komt er ook steeds meer expertise op dat gebied: Goh, ik deed het altijd zo. Oh, ik speelde altijd zus
en zo voor dus.. Langzaam en ik noemde de noten erbij op. Ik zeg maar wat. Laat maar gebeuren. Dat
is goed. Je moet ook met elkaar die weg vinden. De een is de ander niet. Ik bedoel die eerste juf die
ik had, die mij auditief alles leerde, ja, ik was haar aller, aller, allerbeste leerling ooit. Ze had helemaal
niet zo’n bloeiende pianopraktijk. Ze gaf ook blokfluitles, ze deed van alles, een schat van een vrouw!
Dus ik was ook echt haar lievelingetje meteen. Dat was wel heel aandoenlijk ook, dus ja. Ik was
daarin heel gemakkelijk, maar als ik minder gemakkelijk was geweest, gewoon auditief minder, dan
had ze dat ook gewoon geaccepteerd. Want zo was zij. Dan had ze vast wel naar een andere
methode gezocht om mij aan te sturen. Nu was er geen klap aan. In een euforische bui dacht ze: ‘ik
ga over de kwintencirkel beginnen.’ En verdomd, het kwartje viel. Ja, dat is natuurlijk leuk. Dat is wel
leuk! Dat heeft ze misschien nooit meer aan iemand op die manier kunnen uitleggen. Ik weet het
niet, maar ik denk dat ik de enige ben die dit zo jong van haar te horen heeft gekregen en ook snapte.
Dat is leuk, ook hartstikke leuk, maar dan is het niet doorsnee en dat hoeft ook helemaal niet. Wat je
doet is maatwerk.
Wat is jouw eh….je hebt in het begin gezegd, dat je het binnen de kortste keren zou gaan hebben over
wat er niet goed is.
Ja, dat is uitgebleven maar dat komt door jouw goeie vragen.
Maar, kan je daar verder op ingaan?
Het is een paradoxaal verhaal en dat heeft er ook mee te maken dat wij zulke goede medische
voorzieningen hebben, dat er niet zoveel blinde mensen zijn. Dus, als je maar praat over een heel
klein clubje en als je daar dan weer een heel, heel klein deeltje van hebt die muziek maakt en dan
nog een kleiner deel die professioneel bezig is, dan is het nominaal aantal mensen dat dit doet heel
erg laag.
Dus het is al objectief erg moeilijk om het systeem (braille red.) in leven te houden om ook de
knowhow van mens tot mens te laten voortbestaan. Dat is Een. Wat er dan bijkomt, en dat is ook
paradoxaal, is de computer. De computer kan tegenwoordig bijna alles. Allerlei overzichten van
allerlei soorten muziekformaat naar allerlei soorten muziekformaat. Alles is bijna mogelijk en op een
heel hoog niveau. De schaduwkant is dat bij de producenten van muziek een beetje een mentaliteit
gaat heersen waardoor de knowhow een beetje wegraakt bij de zogenaamde professionals. Die is
strikt genomen ook niet meer nodig. Want, we zijn bijna zover dat we voor alles gewoon op een knop
kunnen drukken, maar het is toch en verarming. Het is toch fijn dat in die Toyota-garage waar vijf
man lopen die de auto met die grote plug in de computer duwen, er nog een rond loopt van rond de
jaar of 60 die de motor start en zegt: ‘Oh, maar die ene klep moet nog even beter worden afgesteld.’
Ik denk dat het belangrijk is dat dit toch blijft bestaan.
Bedoel je alleen met braillemuziek?
Nou, zeker met betrekking tot braille muziek, maar ook met betrekking tot muziek in aangepaste
vorm. Want je kan het ook hebben over groot letter en A3 enz. Want ook daar zijn al meer
mogelijkheden en er wordt gezocht naar alternatieven. Als je het een generatie niet doet, dan is de
kennis ver weg hoor, dan zakt het heel ver weg omdat het toch individueel is. Dat is de paradox. Ik
heb echt stukken voor mezelf laten brailleren die ik enkel alleen heb gebruikt, verder denk ik
niemand in Nederland. Dus het contact met degene die brailleerde was er ook gewoon. Als dat nu
een kwestie is van de computer aanzetten en het stuk komt eruit, maar vervolgens kan de blinde het
niet lezen omdat er ergens een lay-out probleem is of hij snapt het gewoon niet, maar er is een
probleem, ja, dan is het verhaal uit. Want dan heeft die computer het gedaan en niemand snapt
precies wat die computer gedaan heeft, want hij was bijvoorbeeld ingesteld op de Amerikaanse tabel
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uit 1904 en die was net een beetje anders, dan moet er iemand in een boek gaan zoeken wat er dan
wel anders was en heeft het helemaal niet paraat. Vroeger belde je die mevrouw op en die wist dat
allemaal wel uit haar hoofd, weet je wel. Alles is in die computer gaan zitten, ook dat soort
wetenschap. Maar het is een spannende tussenperiode, voeg daar ook nog bij dat deskundigen
veelal worden vervangen door managers en weet ik het, allemaal mensen die net zo goed directeur
kunnen zijn van een verpleegtehuis als van een blindenbibliotheek. Dan kun je wel nagaan hoe het
ervoor staat en dat is niet zo positief.
Er zijn toch gewoon blinde kinderen en er zijn toch gewoon leraren die ze les willen geven. En ik zit er
maar met een paar bezorgden in te hengelen. Maar, jongens, ze zien het wel een beetje in, maar het
is ver weg nu hoor. Het is ver weg. We moeten zorgen dat het een beetje in leven blijft. Met de
nieuwe media en met een beetje behoud van de goeie ouwe kennis dat we die synthese weer eens
goed herstellen.
Einde opname.

52

7.2

Interview met Erwin Young

Plaats: Amsterdam
Datum: 16-09-2014
Kan je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Erwin Young. Ik ben 43 jaar, volledig blind, van mijn geboorte af. Ik ben musicus van beroep. Ik
ben docent en ook koordirigent. Ik doe dat al een tijdje. Ik heb conservatorium zang gestudeerd in
Amsterdam en ben afgestudeerd ongeveer 15 jaar geleden. Ik woon ook in Amsterdam. Ik woon in
Amsterdam-Oost. Ik ben getrouwd sinds kort. Ik geef les op verschillende (nadenkend)…. Ik geef
privélessen, vooral thuis, en op moment heb ik 3 koren die ik dirigeer, 3 koren in de week. Af en toe
treed ik op. Voornamelijk met een pianist samen en ook als koordirigent met mijn koren. Ook daar
zing ik vaak solopartijen dus dat zijn optredens waarbij ik zelf vaak zing. Daarbij schrijf ik
Nederlandstalige stukken, tekst en muziek, en ik wil graag, binnenkort, een soort
theaterprogrammaatje van maken (nadenkend) … Daar moet ik even nog de tijd voor maken in mijn
agenda. Want op het moment en ik het ook nog heel druk met belangenbehartiging voor, zowel
blinden als slechtzienden als ook belangenbehartiging voor mensen met allerlei verschillende
beperkingen. Ik ben bijvoorbeeld voorzitter van de vereniging “Onbeperkt Oost”. Dat is een
vereniging in Amsterdam-Oost, die opkomt voor de belangen van mensen met, welke beperking dan
ook en stadsdeel en andere instanties adviseert. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de “Oogvereniging”
en zit ik zowel in de openbaar vervoer werkgroep als (peinzend) plus de “stedelijke commissie
mobiliteit en toegankelijkheid.” Dat is het zo’n beetje.
Oké, dank je. Hoe is je muzikale ontwikkeling geweest vanaf je peuterleeftijd? Zou je dat kunnen
beschrijven?
Nou ja….(heel enthousiast) Ik heb het laatst weer allemaal langs horen komen toen ik ging trouwen….
Toen kwam mijn familie optreden en zo…en wat deden ze? Ze kwamen met allemaal liedjes die ik
ooit had gemaakt, geschreven tussen aanhalingstekens (daarbij lachend red.) vanaf mijn derde tot
mijn twintigste en (nadenkend red.) wat ik deed was een beetje neuriën, zingen en teksten daarbij
verzinnen en dat deed ik vanaf mijn derde. Mijn vader die stimuleerde dat nogal (vertelt al
enthousiaster red.) door er dan op de gitaar ook akkoorden bij te spelen en (peinzend red.) zo
ontstonden er dan liedjes. Dus ik had al (peinzend red.) vanaf mijn derde eigenlijk vierde jaar een
iemand waar ik mee kon “sparren”, mijn vader, overigens geen beroepsmusicus, maar een goede
amateur die wel wat op de gitaar kon spelen en een goed muzikaal gehoor had, verder ook nooit les
had gehad of wat dan ook (nadenkend red.) En…dat ben ik op een gegeven moment blijven doen en
zo’n beetje op mijn zesde a zevende kwam er een piano in huis. Toen ben ik dat eerst zelf een beetje
gaan ontdekken, de piano, en op mijn achtste heb ik pianolessen gekregen. In eerste instantie van
een lerares van een muziekschool in Utrecht die vooral op het gehoor les gaf. Dus veel met luisteren
en nadoen en natuurlijk ook vingerzettingen en vingers…(denkend red.) en hoe ik het allemaal met
mijn vingers moest doen. En daarna, na een jaar geloof ik, was het ook met braillenotenschrift. Dus
moest ik ook noten lezen en leerde ik dat dus ook…en ook opschrijven. Ik had daar nogal wat moeite
mee. Ik was heel erg gewend om te improviseren, luisteren, nadoen, eh…gedeeltelijk ook mijn eigen
dingen doen. Dus liedjes bedenken, maken en, nou ja, (inmiddels lachend red.) juist niet doen wat er
werd voorgespeeld. Maar goed, op een gegeven moment begon ik dat langzamerhand wel te leren.
Het notenschrift vond ik maar ingewikkeld: maatsoorten en dan net even een zestiende teveel in een
maat, en dan kon ik helemaal in paniek raken van ”hoe moet dat nou met die zestiende, die past er
niet meer in”! en….dan had ik natuurlijk zelf iets verkeerd gedaan, maar goed, dan kon ik daar
helemaal (lachend red.) zenuwachtig van worden (denkend red.). Wat wel heel leuk was (weer heel
enthousiast red.) die juffrouw, die lerares op die muziekschool in Utrecht, dat die zelf
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braillenotenschrift is gaan leren en eigenlijk ging zij dat leren voordat ik het leren zou. Dus zij heeft
het mij geleerd en….(nadenkend red.) dat heb ik mij toen niet zo gerealiseerd, maar later realiseerde
ik me dat wel, dat dit een enorme investering natuurlijk voor haar is geweest ….ja, dat ze toch wel
behoorlijk (peinzend red.)…eigenlijk wel er heel erg veel voor gedaan heeft…dat het voor mij
natuurlijk wel de basis heeft gelegd om dat dan toch redelijk goed te leren. Ik moet zeggen, ik ben op
dit moment niet een van de beste notenlezers omdat ik toch wel weer heel erg terug ben gegaan ook
weer, naar veel op het gehoor doen. Maar, ik kan het wel allemaal lezen en (peinzend red.) die
lerares die heeft er toch wel heel erg veel aan bijgedragen. Wat ik nu vaak hoor van jongere mensen
is, en ook oudere mensen trouwens, is dat ze het braillenotenschrift helemaal niet meer leren. Of dat
te moeilijk wordt gevonden of dat leraren daar niet aangaan, of…nou ja, van alles en nog wat. Maar
goed, ik heb daar dus toch wel veel aan gehad, alhoewel ik heel erg ben blijven doorgaan met het
gebruik maken van mijn gehoor.
Nou, op een gegeven moment ben ik zanglessen gaan nemen, ik ben altijd wel blijven zingen
(peinzend red.) naast het pianospelen, met name. Ik heb ook nog blokfluitlessen gehad en, nou ja,
uiteindelijk zegt men toch, en daar ben ik het wel een beetje mee eens, dat zangles dat kun je wel
krijgen als jong kind, en het kan ook heel leuk zijn maar, dan is het vooral in koorverband of met een
groepje of wat dan ook, maar privézangles voor kleine kinderen dat is ja….die moet dan wel heel erg
getalenteerd zijn en/of gemotiveerd zijn. Getalenteerd is dan misschien een verkeerd woord.
Misschien moet talent sowieso worden gestimuleerd voor dat je überhaupt weet of iemand talent
heeft, maar goed, in ieder geval er moet wel heel wat aan de hand zijn wil dat echt op heel jonge
leeftijd werken: zo’n privéles zang. Want ja, er komt ook wel heel veel techniek bij kijken en heel erg
veel stemvorming ook, en die stem die verandert natuurlijk altijd als je ouder wordt. En ik heb zelf op
mijn (nadenkend red.) en dan moet ik wel even geen leugens vertellen…ongeveer op mijn
zeventiende pas zangles genomen, in die tussentijd had ik wel als kind in kinderkoren gezongen, en
daar werd ook wel wat over techniek gezegd en zo af en toe een beetje spelenderwijs en in musicals
ook gespeeld bij kinderkoren en ook musicals op de middelbare school, en daar maakte ik dan ook
weer liedjes voor en dat werd dan uitgevoerd en ja, daar kwam ook af en toe wel eens wat techniek
bij kijken maar…. Het is eigenlijk dus vanaf mijn zeventiende dat ik echt intensief met die
zangtechniek ben bezig geweest (denkend red.) en dat heb ik ongeveer op die manier les gehad tot
mijn twintigste. Toen ben ik er een jaar tussenuit geweest en naar Amerika gegaan. Een jaar een
soort high-school voor blinden en slechtzienden met een internationaal programma. Van alles en nog
wat, met computergebruik en zo, MS-Dos, WordPerfect en dat soort dingen en wat toepassingen die
voor blinden en slechtzienden misschien handig waren. En natuurlijk leer je daar ook van allerlei
andere dingen maar dit was de hoofdmoot eigenlijk. In 1994 was ik dus al 23 zo’n beetje, toen ben ik
eigenlijk pas gaan studeren en in eerste instantie naar de universiteit gegaan en ben ik rechten gaan
studeren (twijfelt over jaartal red.) en in 1994 ben ik aan het conservatorium zang lichte muziek gaan
doen omdat de muziek me toch wel bleef trekken en dacht: ”Ja, die studie is allemaal best leuk,
maar” echt heel goed ging het ook niet. Al dat gelees altijd dat vond ik ook niet zo geweldig eigenlijk
en….muziek bleef me trekken. Ik had eigenlijk in eerste instantie besloten geen muziek te gaan
studeren, geen beroep daarvan te maken maar uiteindelijk trok het me te veel en ben ik die
vooropleiding toch ook mensen tegengekomen en heb ik toch wat dingen geleerd waardoor ik dat
toch wel verder wilde blijven doen en uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat ik de studie rechten
niet heb afgemaakt, dat toch wel nog een jaar of twee en een half heb volgehouden maar (denkend
red.) uiteindelijk heb ik de studie conservatorium lichte muziek zang/jazz wel afgemaakt. In 1999 dus,
en toen ben ik zelf les gaan geven op verschillende plekken. In ieder geval altijd privé thuis.
Groepslessen ook, koortjes, de een na het andere koor, en ook een aantal koren die doe ik inmiddels
al vrij lang. En ik heb in een vocal jazz groep, een close harmony groep “Jazzed to the Max” heel lang
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gezongen. Eigenlijk vanaf 1997 tot 2007, dus wel zo’n 11 jaar eigenlijk, en met die groep hebben we
veel opgetreden op voornamelijk jazzfestivals en andere festivals en bijvoorbeeld ook in het
radioprogramma “TROS Session” en altijd wel hele leuke optredens en ook Concertgebouw. We
traden niet zo vreselijk veel op, maar als we optraden dan was het altijd wel iets waarvan je kon
zeggen: “Nou, het zijn wel bijzondere plekken of bijzondere situaties.” Het was een vijfstemmige
close harmony groep, 3 zangeressen en twee zangers en dan een band erbij: piano, bas, drums: een
jazztrio. Nou, op een gegeven moment is die groep toch uit elkaar gegaan (peinzend red.) en sinds
die tijd ben ik vooral heel veel bezig met het doceren. Lesgeven, dirigeren. Dirigeren ben ik zelf een
beetje “ingerold”. Natuurlijk kun je als blinde in feite niet zien wat een dirigent doet, dus ik heb mijn
eigen manier moeten ontwikkelen, niet van afkijken maar gewoon toch van mijn eigen intuïtie
uitgaan hoe ik kan dirigeren. Het is dus weinig met gezichtsuitdrukking maar veel meer met het
gebruik van mijn handen en ja, de koorleden hebben geleerd daarmee om te gaan, hebben geleerd
daar goed naar te kunnen kijken, en hebben daar over het algemeen geen moeite mee. Soms vragen
ze me weleens van “goh, kan je niet meer dit of meer dat, dan is het duidelijker”. Nou, soms kan dat
wel en soms kan dat natuurlijk ook weer niet. Maar in ieder geval lukt het me (zoekend naar
woorden red.) om een aantal koren redelijk vooruit te helpen en het instuderen van het repertoire
en het werken aan de dynamiek en het werken aan de timing en dat soort dingen. Improvisatie dat is
voor mij ook altijd heel belangrijk, dat er momenten van improviseren ook zijn in zo’n koor.
Optreden, maar daarnaast natuurlijk ook de koor partijen. Ja, muzikaal werken. Eerst aan de noten
en dan muzikaal. Proberen er meer van te maken dan alleen maar een aaneenschakeling van noten
en tekst. Even kijken, dat is het zo’n beetje op dit moment, ja (denkt diep na red.) en dan dat
Nederlandstalig programma, zoals ik net vertelde. Vanaf heel klein, van jongs af aan, maak ik dan wel
liedjes, maar heb ik er nooit echt veel mee gedaan. Nou ja, opgenomen voor mezelf en er wel eens
mee opgetreden zo hier en daar… Het lijkt me leuk hier toch wat meer mee te gaan doen in de nabije
toekomst.
Dank je.
Hoe ben je omgegaan met je visuele handicap in relatie tot je muziek, je muzikale ontwikkeling. Met
name in je jeugd en de periode op het conservatorium?
Nou bijvoorbeeld. bij zangtechniek is het visuele wel van belang. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je
zelf voelt wat er technisch in je lijf zou moeten gebeuren. Wat er mis gaat bijvoorbeeld: teveel
kaakspanning, teveel nekspanning. Dat zijn allemaal dingen waar je iets aan moet doen om de
techniek te verbeteren. Dat hebben mensen mij, leraren en leraressen, mij heel vaak laten voelen.
Gewoon, ofwel op mijn lijf, of bij die mensen zelf. Dus het is veel meer met aanraken werken bij
zangtechniek, zanglessen. Normaal gesproken wordt dus heel veel met spiegels gewerkt. Dus zien, en
afkijken. Dat moest bij mij natuurlijk veel meer met voelen gaan. Dus dat was een ding. Voor de rest
was het op het conservatorium heel vaak zo dat er heel veel dingen een beetje ad-hoc werden
opgelost. Zoals: ”oh ja, dat tentamen wordt natuurlijk lastig om op te schrijven want de leraar moet
dat allemaal weer omzetten en dan duurt het weer te lang voordat je de uitslag hebt etc.”. “Nou,
weet je wat, laten we het dan maar mondeling doen.” Dus er werd toch wel heel veel op het gehoor
gedaan en dergelijke. Ja, je zou kunnen zeggen, misschien wel te veel. Zo ging het wel vaak. Iedereen
stond er ja, het was een relatief kleine afdeling de afdeling zang daar en zeker de afdeling jazz lichte
muziek zang, eh, zowel…..ik heb ook een tijdje in ….gezien het feit dat net de fusie tussen Amsterdam
en Hilversum aan de gang was, conservatorium heb ik zowel in Amsterdam als in Hilversum wel
lessen gevolgd en op beide conservatoria was het wel zo dat docenten heel erg met me mee wilde
denken en wel wat zagen in ieder geval in mijn (nadenkend red.) muzikaliteit en daarom wel toch wel
heel veel wilde doen om mij inderdaad in die opleiding te kunnen laten slagen. Ja, braille notenschrift
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was er natuurlijk en daarnaast dat mondeling dingen doen en dat voelen en aanraken en dergelijke
voor die zangtechniek en ook wel voor pianotechniek. Ik had ook pianoles en dat moet ook af en toe
wel eens met aanraken gepaard gaan. Het voelen van hoe je vingers zouden moeten staan en hoe je
handen zouden moeten staan. Daar komt ook veel techniek bij kijken dus…dat is wat ik over het
conservatorium kan zeggen denk ik.
Nam je toen al veel lessen op?
Oh, ja! Precies! Ik nam toen ook al heel veel lessen op, dus dan kon ik achteraf ook veel luisteren en
horen hoe ik het zelf deed en dan kon ik ook veel informatie in me opnemen en later ook weer
aantekeningen maken op mijn laptopje toen al…. Dat is makkelijker dan tijdens de les je laptop, dat
kan natuurlijk ook, maar dat is meer als je achter de tafel zit. Maar als je dus echt dingen aan het
doen bent, met veel het uitvoerende, dan is dat opnemen heel handig. Ja, deed ik ook heel veel….
Hoe heeft je docentschap zich bij jou ontwikkeld tot nu toe? Daar heb je al wat over verteld in het
begin. Zou je daar nog meer over kunnen vertellen?
Nou ja, toch wel een beetje werkenderwijs. Dat is een beetje een dooddoener natuurlijk maar, in het
begin vond ik het allemaal maar heel eng en vooral het onderwerp techniek. Want interpretatie van
stukken, wat je in jazz en ook pop heel veel doet, hoe kan je zo’n stuk wat je zingt – repertoire –
zodanig interpreteren dat je het je eigen maakt, dat is voor mij altijd eenvoudig geweest om te
doceren. Daar ben ik altijd wel goed in geweest. Juist die techniek, die zangtechniek, die ook
trouwens alsmaar weer in ontwikkeling is. Want na mijn conservatoriumtijd, heb ik dus ook weer….
Je hebt heel veel nieuwe zangtechnieken: EVTS bijvoorbeeld en CVT. Nou CVT is complete vocal
technique dat is een techniek die uit Denemarken komt en ik heb daar een korte opleiding in gehad
van een jaar. In 2007 gedaan, die CVT en dat is nou weer net even anders. Vroeger op het
conservatorium leerden we dat de zangtechniek eigenlijk de klassieke zangtechniek is en, als je jazz
of pop zingt dan moet je helaas zoveel mogelijk klassieke techniek doen en waar het niet kan, moet
je maar een beetje “verkeerde techniek” doen (lachend red.). Nou, ik zeg het nu een beetje “kort
door de bocht,” maar, dat was toch een beetje de boodschap. Ze wisten op een heleboel vragen toch
geen antwoord op het conservatorium. Ik als docent dus ook niet. Dan gingen mensen toch te veel
hun keel spannen en dan dacht ik ja, het is eigenlijk niet goed, maar je wilt toch die bepaalde klank
hebben, dus … ja dan moet het wel. Inmiddels weet ik gelukkig wel iets beter, maar ik heb me daar af
en toe wel met mijn handen in het haar gezeten. Vooral die complete vocal technique die leert toch
meer hoe je dus allerlei verschillende stijlen kunt zingen, allemaal met een goeie techniek. Een goeie
techniek betekent niet altijd dezelfde techniek. Niet zozeer dat de techniek van opera zingen per se
precies hetzelfde is als de techniek van pop zingen maar het gaat wel van dezelfde principes uit. Het
enige wat je anders doet is verschillende klanken maken en verschillende stemfuncties gebruiken,
om maar even in jargon te praten. In principe zijn er vier stemfuncties en die moet je weten te
gebruiken op het juiste moment en dat gaat dus ook wel veel op het gehoor maar ook visueel dus….
Ik moet als leraar toch ook wel veel aanraken en daar wacht ik altijd even mee want mensen kennen
me in eerste instantie niet. En ja, op een gegeven moment zeg ik wel van: “joh, (zoekt naar woorden
red.) …misschien moet je me even aanraken en misschien kan ik jou ook even aanraken om uit te
leggen wat je eigenlijk verkeerd doet. Maar goed, dat is toch even weer net anders dan een goed
ziende leraar, goed ziende docent, moet omgaan met zijn leerlingen maar ja, op zich gaat het vrij
goed. Natuurlijk heb je als docent altijd je sterke en wat minder sterke punten, en kan je ook met de
ene leerling meer bereiken dan met de andere leerling…en, in sommige gevallen kan het ertoe leiden
dat iemand misschien beter naar een andere docent kan. Aan de andere kant krijg ik ook wel eens
van bepaalde docenten de leerlingen toegeschoven die misschien beter bij mij terecht kunnen,
bijvoorbeeld omdat ik juist in die interpretatie, het vertellen van het verhaal en dat soort zaken, heel
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erg bedreven ben. En ook wel in de beginselen van de CVT. Dat hebben andere mensen misschien die
daar wat minder ver mee zijn, omdat ik daar toch wel wat meer over te vertellen heb. Dus wat dat
betreft is het niet zo dat ik nou echt direct achterstand heb op andere docenten. Maar, soms moeten
dingen wel een beetje op een andere manier. Voor sommige leerlingen werkt dat dan misschien
minder goed.
DE CVT komt na de EVTS. Wat is het verschil?
Ja, het is een iets andere theorie. Het gaat net iets van andere stemfuncties uit. Dat is dan natuurlijk
lastig. Je hebt dan een aantal nieuwe zangtechnieken en dan zijn die ook nog verschillend (lacht en
zoekt naar woorden red.) zonder even heel erg diep op die techniek in te gaan, maar CVT is iets
meer….het begint bij de ervaring. Hoe ervaar je bepaalde dingen en merk je verbetering als je het zus
en zo aanpakt en daarna komt eigenlijk pas de wetenschappelijke onderbouwing van een en ander
voor leerlingen. En voor de ene leerling werkt de wetenschappelijke onderbouwing heel goed,
meteen al uitleggen hoe je strottenhoofd moet bewegen en dit en dat, maar de meeste leerlingen
die zijn meer geïnteresseerd in, niet alleen geïnteresseerd, maar werkt het ook beter om te ervaren.
Er zijn heel veel overeenkomsten tussen die twee technieken, maar de stemfuncties zijn iets anders
ingedeeld en ja, gaan van iets andere basisprincipes uit. Het lijkt wel veel op elkaar, maar is net niet
hetzelfde. Dat maakt het ook ingewikkeld, want als je een leerling hebt gehad die heel veel met EVTS
heeft gedaan, dan moet je eigenlijk door op die route, terwijl als mensen CVT hebben gedaan dan
werkt het het beste om daarop door te gaan. Ik kan nou ook niet zeggen dat het een heilig is en dat
het andere fout is.
Oké duidelijk. Dank.
Wat zou je aankomende/huidige docenten mee willen geven m.b.t. het lesgeven aan mensen met een
visuele beperking? M.n. kinderen van 6 tot 12 bijvoorbeeld? Vanuit de ervaring die je zelf hebt
misschien?
Ik heb in feite een positieve ervaring. Dat mijn lerares zich dus gestort heeft op het braille
notenschrift. Dat is heel positief. Ik denk dat je als docent (zoekt voorzichtig naar woorden red.), dat
is per leerling heel verschillend, maar ik denk wel heel veel blinde en slechtziende leerlingen,
kinderen, ook veel met muziek doen en veel al automatisch op hun gehoor nazingen en naspelen. En,
dat geldt zelfs ook wel voor goedzienden, maar, het lijkt er altijd toch wel een beetje op alsof dat
voor blinden en slechtzienden nog sterker het geval is. En, ja, hoe ga je daarmee om? Het is van de
ene kant wel heel positief en ook wel heel goed dat je goed hoort, maar vaak kun je dingen al sneller
horen en nadoen dan dat je het gelezen hebt en ja, ik zeg niet dat lezen heilig is, maar het is goed om
dat als hulpmiddel altijd te kunnen gebruiken. Want als je alleen maar interpreteert naar iets wat een
ander al geïnterpreteerd heeft, want dat is automatisch altijd al aan de hand als je iets naspeelt dan
speel je natuurlijk na wat een ander al bedacht heeft i.p.v. dat je speelt wat er gewoon op papier
wordt gezet, of desnoods met gesproken bladmuziek, maar dan hoor je dat ook. Al proberen ze het
zonder interpretatie te doen. Maar, ik zou zeggen dat een docent in principe op zoek zou moeten
gaan met die leerling naar een manier, en zeker met jonge kinderen, om toch aan de ene kant het
gehoor te blijven ontwikkelen en te blijven gebruiken, je moet het niet af gaan leren dat naspelen
maar….dat je ook momenten creëert waarin dat gewoon niet kan en kinderen dus ook echt zich met
die bladmuziek moeten isoleren en ook naspelen vanaf papier, of zingen of wat dan ook. En dat is bij
mij nooit helemaal goed gegaan, ik kan het allemaal wel lezen. Dat dus wel, als ik het heel graag wil.
Maar, bij mij is dat gehoor toch wel heel erg op de voorgrond geweest en dan zeg ik niet dat ik daar
direct last van heb maar ik denk wel dat het goed is om die bladmuziek ook te gebruiken. Maar ja,
het is tegenwoordig praktisch gezien wel heel lastig omdat bladmuziek. De echte muziekbibliotheek
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is er eigenlijk niet meer. Er is nog altijd bij de FNB nog wel een afdeling die zich er mee bezig houd,
maar het toch moeilijker om aan bladmuziek te komen, braillemuziek dus.
Wat weet jij van programma’s die zich daarmee bezighouden?
Ik weet er weinig van. Ik weet dat het bestaat tegenwoordig en dat er heel lang naar gezocht is, naar
een adequate manier, en het wordt nu dus wel gedaan, ook bij de FNB, maar ik weet er niet zoveel
van. Dus ik kan je er niet zoveel over vertellen.
En programma’s voor mensen met een visuele beperking die nog wel iets kunnen zien, heb je daar
ontwikkelingen in vernomen?
Ja, vernomen ja, maar ik houd er me dus niet veel mee bezig. Ik weet dat het bestaat dat er
programma’s zijn die je in je computer kan bewerken, ook vergroten e.d. .
Wie zou ik daar voor kunnen benaderen?
Heb je contact met FNB?
Nee.
De echte specialist die daar wat van weet is Henk van der Hurk, die houdt zich bezig met het
omzetten in braille en in zwart schrift. Dat is dus iemand die je daar voor zou kunnen benaderen. Als
je de FNB belt en vraagt naar Henk van der Hurk dan kom je denk ik wel een eindje. Die kent ook wel
weer mensen die gebruik maken van bladmuziek denk ik. Onlangs in Musis Sacrum in Arnhem, daar
was een soort beurs. Het was eigenlijk een onderdeel van een slechtzienden beurs. Een dag was daar
voor blinde en slechtziende musici en muziekliefhebbers en met name mensen die muziek maken.
En, daar is heel veel uitgewisseld. Nou ja, de een doet alles op zijn gehoor en de ander doet veel met
bladmuziek. Er is toen nog een beetje gepropageerd. Braillemuziek ook vooral. Ja, het blijft een
beetje een probleem dat aanbieden van….. Ook omdat de markt klein is, en die wordt minder groot
omdat heel veel mensen, kinderen ook m.n., andere oplossingen, toch weer veel op het gehoor doen
e.d. Je hebt daarnaast ook toch die gesproken bladmuziek. Dat bestaat ook daar.
Heb je daar zelf ook ervaring mee?
Ja, wel eens wat mee gedaan ja. Ook bij de FNB (Federatie blinden bibliotheken). Daar heb je dus ook
een afdeling die zich met muziek bezig houdt.
Als je teruggaat naar het lesgeven aan kinderen in het beginstadium van hun muziekonderwijs, hoe
zou je dan een slechtziend kind moeten benaderen, als het niets zou zien in relatie tot het ontwikkelen
van muzikale vaardigheden, of zou je een beroep doen op de restvisus? Hoe denk jij daarover?
Ja, eigenlijk kan ik daar niet zoveel over zeggen want ik heb geen restvisus, en nooit gehad dus..
Maar het kan zijn dat je door je omgeving een mening hebt kunnen ontwikkelen….als gevolg van
ervaringen van bijvoorbeeld collega’s?
Ja, kijk, Ik denk sowieso, hoe je het ook wendt of keert, dat het goed is, maar dat is boerenverstand
dan dat ik daar nou heel veel ervaring mee heb, maar ik denk dat je ieder kind, iedere leerling
sowieso anders moet benaderen. Dat is voor mij altijd mijn uitgangspunt. Ik gebruik wel methodes in
die zin dat ik….Ik geef geen les volgens een boekje, maar er zit wel een bepaalde methode in mijn
systeem die wel ongeveer gevolgd wordt. Maar, elke leerling is toch weer anders, draagt andere
dingen aan, heeft andere problemen. Ja, ik denk zo lang die restvisus wel gebruikt kan worden, dat je
het dan ook wel moet gebruiken. Ik denk dat je bijvoorbeeld als je het over zangles hebt, dat het heel
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goed is om ook te zien wat je in je lijf anders zou kunnen doen om een betere techniek te gebruiken.
Nou, zo lang je de restvisus daarvoor kan gebruiken, dat het alleen maar kan toevoegen.
Ik vind het wel een klein beetje een handicap dat het bij ons alleen maar met voelen moet maar ik
zeg ook niet dat het per se slechter is, ik denk wel dat door naar iemand te kijken eh, en door ook
visueel de dingen voor te stellen…….Maar dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoerveel restvisus er dan
nog is…. Soms is dat zo weinig dat je toch weer beter af bent met het aanraken. Maar ja, ik denk wel
degelijk dat het altijd een hulpmiddel kan zijn.
Wat zou je, met de wetenschap van nu, anders hebben gedaan in je eigen muzikale, of m.b.t. je eigen
muzikale ontwikkeling?
Nou, wat ik net een beetje zei. Als kind zou ik, denk ik, mezelf, als ik docent was (lachend red.)
misschien wel iets meer gedwongen hebben om me toch wat meer op die bladmuziek te richten.
Niet zozeer omdat dat altijd beter is dan op je gehoor, maar wel omdat je daar iets anders mee kunt
dan dat je op je gehoor al oppikt. En dat is natuurlijk heel lastig als je gewoon zo vreselijk gewend
bent om van kind af aan alles op je gehoor te doen. Maar ja, daar moet je toch denk ik, nou ja, of je
moet?........Ik denk toch dat het goed is om daar methodes voor te ontwikkelen omdat meer te doen.
Heel even, erg goed, dat notenschrift, om daar goed mee te gaan werken.
Maar ook met name met betrekking tot de snelheid waarin de technologie zich heeft ontwikkeld?...De
technologie die er nu is….denk je dan niet: “Was dat er toen maar”?....of heeft dat geen rol gespeeld?
Ik zou me kunnen voorstellen dat gesproken bladmuziek het voor een deel zou kunnen overnemen.
Soms, als bladmuziek lastig is dat je met gesproken bladmuziek toch, zonder interpretatie van een
andere uitvoerende over te nemen, ook een heleboel kan overnemen. Dat is een ding. Ja, natuurlijk
is ook het gebruikmaken van de computer natuurlijk handig. Maar ik ben natuurlijk piano gaan
spelen en lezen en spelen tegelijk is natuurlijk lastig. Dus je moet al sowieso eerst iets lezen, dat dan
weer uit je hoofd leren en dat dan spelen. Met zingen is dat iets anders. Heb ik nooit echt goed
geleerd hoor: van blad zingen, letterlijk. Ik had toen wel een hoog cijfer op het conservatorium
(lachend red.) maar, eh…omdat echt letterlijk te kunnen dat is best lastig.
Heb je eigenlijk een absoluut gehoor?
Ja.
Wil je daar nog iets over kwijt?
Nou ja, dat absolute gehoor is voor mij wel een hulpmiddel geweest. Ik heb er niet zoveel onder te
lijden gehad. Mijn vader heeft wel dingen…. Ik vond het vreselijk om een plaat op 45 toeren te horen
die eigenlijk op 33 toeren zou moeten worden afgedraaid. Dan was ik echt helemaal in paniek als
kind. Als kind van 3, 4, 5. Nou ja, mijn vader heeft me dat dan heel erg aangeleerd. Op een gegeven
moment vond ik het dan wel leuk. Ik vond het ook leuk te experimenteren met andere toonsoorten,
maar ik dreigde een beetje op te groeien als eh… Wat je wel vaker hoort van mensen met een
absoluut gehoor is dat ze helemaal in paniek raken als de toon bijv. tussen de c en de cis in is. Dat
stress oplevert. Daar heb ik dus allemaal geen last van. Het is wel zo dat ik er voordeel van heb in die
zin dat ik als ik akkoorden hoor, dat ik dan eigenlijk zonder altijd de akkoordsymbolen te meteen te
horen in eerste instantie meteen hoor welke tonen er in zitten en dan kan ik ook de
akkoordsymbolen er wel bij bedenken. Dus in die zin is het handig om te horen wat je precies hoort
en dat ook daarna op te kunnen schrijven of wat dan ook.
Denk jij als je piano speelt ook altijd in symbolen of in trappen als je begeleidt?
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Ja. En dat is wel een handig hulpmiddel. Maar ik heb wel eens last van het absoluut gehoor als de
piano een halve toon te laag is gestemd staat of ik moet op een barokblokfluit spelen…. Dan raak ik in
de war. Ik was laatst ergens en toen hadden ze een keyboard getransponeerd naar…. Meestal kan je
dat dan weer goed zetten. Maar dit was een heel ingewikkeld systeem. We wisten dat niet anders
goed te zetten dan de leverancier of de winkel waar die gekocht was en ik was echt ontzettend aan
het stuntelen. Het was gewoon een halve toon…..Dus als ik een c speelde werd het een b en dan
denk je een zwarte toets te spelen en je speelt eigenlijk de toon van de witte toetsen en andersom.
Ja, daar kan ik dus gewoon niet mee omgaan. Dat is gewoon heel lastig. Maar ja.. Dat heeft als nadeel
dat als je bijv. in b moet spelen…… Heel veel keyboardspelers denken dan “ik speel in c en zet hem
een halve toon lager.
Wij hebben dat bijvoorbeeld met het opzetten van capo’s. Dat vind ik ook erg lastig.
Met gitaarspelen zou ik dat bijvoorbeeld heel erg lastig vinden. Aan de andere kant kun je daar
misschien aan wennen. Ik weet niet of jij een absoluut gehoor hebt?
Ik zit er voor mijn gevoel tegenaan. Laat ik het zo zeggen. Ik heb af en toe last van als ik iets met capo
speel dan raak ik ook op een of andere manier de weg kwijt. Dan moet ik echt heel geconcentreerd
zijn. En dan komt het er wel in op zeker moment. Vooral bij renaissancemuziek en luitmuziek hebben
wij de capo wel op III staan omdat je dan de officiële toonsoort meer benadert in klankhoogte. En dan
moet ik ook heel goed geconcentreerd zijn. Dan moet het echt uit mijn hoofd weten. De plek op de
gitaar waar ik speel zeg maar. Het is in het begin zeer irritant voor mij.
Het is dus wel aan te leren (de rollen worden nu echt omgedraaid red.) ten minste ik neem aan dat
het wel aan te leren moet zijn…dat je gewoon op een gegeven moment jezelf erin verdiept en dan
dat absolute gehoor in die zin een beetje probeert, niet zozeer uit te schakelen maar op een andere
manier te gebruiken… Dat moet toch wel kunnen.
Het is heel ingewikkeld. Mijn gevoel… Als ik voor mezelf spreek dan gaat bij mij muziek weer al meer
over gevoel, ook het spelen…. Waarbij ik eerst nogal veel van techniek uitging, maar nu heel specifiek
van gevoel maar dan raak ik sneller in paniek.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het ….. Ik zeg wel het is aan te leren maar misschien is het ook
wel heel moeilijk omdat gewoon echt die toon hoort. Goh, ja dat is dan wel een handicap. Want dan
is het absoluut gehoor voor jou wel eh…
Ja, ik zit er tegenaan..
Als ik het zo hoor dan zit je er dicht tegen aan.
Zijn er nog dingen die ik vergeten ben en die je toch nog kwijt wilt?
We hebben heel veel aan de orde gehad. Ik heb het natuurlijk gehad over het gehoor, bladmuziek en
dat het goed is om bladmuziek te leren. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook wel datgene
wat er is, moet je ook goed gebruiken. Ik heb nu toevallig ook weer een blind meisje wat hier om de
hoek woont, eh…en zij heeft ook weer zo….een absoluut gehoor, en ze is 10 en ja, ik heb er dus ook
weer…..ik heb niet zoveel ervaring ….maar ik heb haar dus ook wat pianolesjes gegeven op verzoek,
alhoewel ik geen pianoleraar ben maar goed….een beetje beginselen…en eh..ja dan loopt ze er ook
weer tegen aan…. Je kan allerlei technieken gaan aanleren maar, soms is het bij kinderen die blind
zijn of slecht ziend, ook weer op het gevaar af dat je gaat generaliseren, maar ik kom het toch wel erg
vaak tegen, dat er heel veel in dat hoofd omgaat en dat ze heel veel al doen vanuit zichzelf. En als je
dan dingen gaat aanleren vanuit wat je geleerd hebt, techniek en notenschrift en al dat soort zaken,
dat het wel eens een stap terug kan veroorzaken. Ik denk dat je ook altijd weer een balans moet
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vinden inderdaad….daar dan wel mee bezig zijn maar ook moet zorgen dat zo’n leerling wel de
dingen blijft doen die die al doet. Ik zelf bijvoorbeeld (aarzeling red.) en misschien moet ik dat toch
…. Ik heb wel even een tijd gehad dat ik les begon te krijgen, en dat was bij mij toen ik 8 was en
pianoles kreeg, dat ik toen ook een tijdje even helemaal voor de rest buiten die lessen om geen
muziek meer maakte en ja, waarom is dat? Dat vonden mijn ouders ook raar…. Maar ja, altijd met
muziek bezig. Staat ermee op en gaat ermee naar bed. Nou heeft ie les en dan opeens is het iets wat
moet en is het iets waar je huiswerk voor moet maken. Het huiswerk deed ik dan wel ja, net als ieder
kind niet genoeg, maar goed… Voor de rest deed ik dan niet zoveel meer. Dan was het wel genoeg of
zo.. Ik denk dus wel wat zo’n kind dus doet dat dat wel blijft. Het zal ook gelden voor andere kinderen
die wel goed zien.
De authenticiteit goed bewaren. Is dat goed samengevat?
Ja, heel goed! Ik had het niet beter kunnen zeggen.
We hebben het over heel veel dingen gehad:







De plek die de muziek in je leven inneemt’
Je studie, je lesgeven, je muzikale loopbaan in het algemeen.
De ontwikkeling van je docentschap.
Wat je aankomende docenten mee wilt geven m.b.t. lesgeven aan mensen met een visuele
beperking.
Wat zou ik anders willen doen met de wetenschap van nu.
En, tot slot wat je nog meer wilde vertellen.

Ik heb eigenlijk weinig vragen meer en wil je hartelijk bedanken en heb als dank nog een lekker flesje
rode wijn meegenomen. Heel hartelijk bedankt voor dit interview!
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7.3

Interview Michelle van der Berg

Plaats: Wanroij
Datum: 01-10-2014
Michelle, kan je iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Michelle. Ik ben 29 jaar. Ik speel sinds mijn elfde klarinet en ik speel sinds mijn
negentiende ook piano. Verder zing ik graag. Ik werk in het voortgezet onderwijs als
communicatiemedewerker. Ik heb Nederlands gestudeerd en ben dus veel met tekstschrijven
bezig…en lezen. Hoeveel moet ik over mijzelf vertellen? (twijfelt)
Alles is goed. Wat jij wilt. Misschien is het een idee om meer vragen te stellen?
Ja, dat is misschien beter. Welke kant je op wilt weet ik niet natuurlijk….
Zou je iets kunnen vertellen over welke plek muziek inneemt in jouw leven?
Muziek is altijd wel belangrijk geweest. Ik weet dat mijn moeder en mijn oma ook van muziek hielden
en nog steeds houden. Dus in huis staat er altijd wel, nu toevallig even niet, een radio aan. Ik heb
eigenlijk van jongs af aan in een koor gezeten met zingen. Vanaf jongs af aan heb ik een instrument
leren bespelen. Toen ik negen was begon ik met blokfluitles. Toen klarinet en later piano. Dus
ja…muziek is eigenlijk heel belangrijk.
Werd er thuis bij jullie aan muziek gedaan?
Ik weet dat mijn moeder wel even gitaarles heeft gehad. Maar, een aantal jaren en daarna is ze
eigenlijk met spelen gestopt en is ze eigenlijk alleen nog maar blijven zingen.
Ook in een koor?
Ja. Ze is er inmiddels wel weer mee gestopt maar, zingen is wel nog altijd wat ze leuk vindt.
Dat maakte ook dat jij wilde zingen?
Ja, dat heb ik in ieder geval wel meegekregen. Hier in het dorp was een kinderkoor. En, als je de
Eerste Communie had gedaan, dan mocht je bij het kinderkoor. Mijn moeder zat al bij een koor en
dan is het logisch dat je die stap ook maakt. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Mijn vader en mijn
broer hebben niets met muziek. Nou ja, mijn broer luistert naar muziek en bezoekt festivals
maar………niet zelf maken.
Als je nu kijkt naar jouw muzikale ontwikkeling en je zou dat vanaf je peuterleeftijd af schetsen, hoe
zou je dat dan schetsen? Je hebt net al iets verteld over dat koor…..
Ja, ik begon met meezingen met cassettebandjes. Meezingen met liedjes….
Toen je heel klein was al?
Ja, met “Kinderen voor Kinderen” (gelegenheids omroepkinderkoor dat ieder jaar door de VARA
wordt opgericht voor een eenmalige CD productie en een eenmalig concert red.). Ja, hoe oud zal ik
zijn geweest?.... Een jaar of vier of zo… Daarvoor begin je natuurlijk al kinderliedjes te zingen, maar in
hoeverre kun je dat dan al….. (twijfelt red.)
In hoeverre deden jullie op school aan muziek?
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Volgens mij hadden we nog wel standaard een uur in de week dat we muziek hadden op de
basisschool.
Werden jullie daarin begeleid door een docent? Zongen jullie mee met bandjes of…..
Volgens mij zongen we…(twijfel) red.) Ik heb trouwens op twee verschillende scholen gezeten: Ik heb
op de reguliere basisschool gezeten en daar verzorgde de gewone meester of juffrouw de muziekles.
Die had dan een muziekmethode daarvoor of gebruikte daarvoor bandopnames. CD’s ..zou kunnen….
Maar in Grave, heb ik op Telephaan gezeten een aantal jaren en daar hadden we een aparte
muziekleraar.
Vanaf wanneer heb je in Grave op school gezeten?
Toen ik zes was…..toen ging ik slecht zien en….daarvoor heb ik goed kunnen zien……dus heb ik op de
kleuterschool hier nog op de gewone basisschool gezeten. Op mijn zesde zag ik nog maar 3% en
moest ik braille leren lezen en schrijven en ging ik naar Grave toe. Ik heb daar drie jaar op school
gezeten.
En daarna?....
Daarna ging ik weer terug naar de school waar ik daarvoor had gezeten.
Oh, wat goed!.... Dus je bent gerevalideerd en daarna gewoon weer terug….
Ja, ik heb geleerd wat ze daar mij wilden leren. Dus ik heb daar ook mobiliteitstraining gehad en zo…
Daarna was het de vraag of de basisschool het aandurfde en ook aankon om mij onderwijs te bieden
zeg maar…….in een klas van 30…… Nadat dit, met begeleiding vanuit Grave allemaal geregeld was,
kon ik weer terug naar mijn oude school.
Op zeker moment ging je klarinet spelen?.........
Ja. Eerst begon ik met meezingen. Toen kwam, op een gegeven moment, dat klasgenoten van mij ook
muziekles gingen volgen: blokfluitles. Nou ja, dat vond ik ook wel leuk. Maar ja, dat was dan wel de
vraag: “Hoe gaat dat dan?”. Maar goed, …gewoon meegegaan met mijn leeftijdsgenoten en ja… daar
heb ik toen twee jaar blokfluitles gehad.
Kan je iets vertellen over die lessen?.......
Ehm……….
Hoe men met de lesstof omging richting jou?...
Dan moet ik even……….dat is natuurlijk het verste weg…………ehm..
Neem je tijd…….
Volgens mij was dat nog een kwestie van: “de leraar speelt iets voor” en wij moesten iets
naspelen…of in ieder geval, zo deed ik het, want ik werkte toen nog niet met braillebladmuziek. Dat
kon ik toen nog niet.
Gold dat ook voor jouw medeleerlingen?
Nee, die hadden gewoon bladmuziek.
Dus het was niet zo dat dit voor de hele groep auditief werd gedaan…….
Nee.
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Dus zij hadden bladmuziek en jij probeerde dat auditief, zo goed mogelijk, te volgen. Heb ik dat zo
goed omschreven?
Ja. Ik denk dat ik wel al wist waar de noten zaten, wat de noten waren zeg maar…. Daar begint
iedereen mee: “alle gaatjes dicht is de C, eentje open….. nou goed……enz. Dat is dan het technisch
gedeelte.. En, als het dan op liedjes aankomt, heb ik het jaren en eigenlijk nu nog steeds auditief
gedaan.. Dus dan werden liedjes op cassettebandjes ingespeeld en dan speelde ik ze thuis na, als ik
ze niet in de les al zo vaak gehoord had dat ik ze toen al in mijn hoofd had.
En met klarinet deed je dat dus ook……
Jaren heeft mijn muziekdocente stukken ingespeeld, mijn partij, en speelde ik dat zo na. Of tijdens de
les dat zij iets voorspeelde en ik het naspeelde. Het was pas later dat ik ook mijn braillebladmuziek
ging gebruiken. Maar dat ging veel langzamer. Voordat ik een stuk van papier af in mijn hoofd had
zitten, dat duurde veel langer dan wanneer ik een stuk helemaal gehoord had. Maar op een gegeven
moment moest dat wel, want het ging een beetje ten koste van mijn idee van ritme. Soms zag ik wel
een maat en dan zag ik wel een maat en dan……maar dat kostte me veel meer moeite. Als ik een
maat zag staan met 2 achtsten, een kwart en weer 2 achtsten en weer een kwart, moest ik veel
meer, bij wijze van spreken nadenken over….”hoe klinkt dat dan”..
Dan dacht je niet van “Tada Dam Tada Dam…?”
Nee. Dat kwam pas later. Toen ik dus met braillebladmuziek……. Dat heb ik toen zo moeten leren.
Omdat alles auditief was…. Nou ja, dan zie je al die maatstreepjes niet.
Maar je voelt het wel toch?.......
Ja, je voelt het wel. Maar, op een of andere manier moet ik dat toen nog geleerd hebben daarna.
Auditief naspelen ging perfect, maar van bladmuziek spelen moest echt ik echt even aan wennen.
Kan je iets meer vertellen over die klarinetlessen? Ik kan mij voorstellen dat je blokfluitdocent een
bepaalde aanpak had en je klarinetdocent ook…… Nam hij jou gewoon “mee met de rest” of …..
Ik werd toen (met blokfluit red.) gewoon met de rest meegenomen en we speelden ook wel in
groepjes. Of soms met tweeën. Ik had dan een vast vriendinnetje, met wie ik vaak speelde als we een
duet moesten doen. Dan speelde ik vaak duetjes met haar en dat oefenden we dan bij mij thuis of bij
haar thuis. De docent kan ik me niet zo heel veel van herinneren. Die deed het op een heel speelse
manier. Dat was nog niet heel serieus.
Dat heb je twee jaar gedaan?
Dat heb ik twee jaar gedaan, en toen ging ik naar klarinet. En…mijn klarinetdocent… Toen kwam ik
ook eerst in een groepje terecht. Dus dan is het wel even wennen… Ja, hoe ga je dat dan doen? Ja,
die andere twee meisjes speelden gewoon van bladmuziek en voor mij was dat niet zo dus ja… Voor
mij was het altijd “even voorspelen en dan naspelen” maar, ik pikte het snel op. Dus eh.. Ik had dan
de muziek op band staan.
Dat speelde jouw docent dan ook in of……stond dat al op de band?
Nee, dat speelde ze gewoon in. En, tijdens de lessen dat we al wat stukjes in moesten studeren. Met
name op band…ja (nadenkend red.) Want als we stukken opstuurden naar Amsterdam om ze in
braille om te zetten, daar ging heel wat tijd overheen. Voordat ze dan weer terug waren…. (lachend
red.)
Hoe lang duurde dat?
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Als je er zelf niet achteraan zou gaan zou dat best eens 2 à 3 maanden kunnen duren.
Oké, om maar even een beeld te hebben…
Terwijl als je het even inspeelt… Ze zij het zelfs met noten….. en nu ga ik echt even ……. Ze zong het
zelfs met notennamen. Dat heeft ze ook nog gedaan.
Ah… ze zong zelfs op notennamen?
(Michelle demonstreert het red.) : c, c, c, d, e, f
Hielp je dat goed? Was het voor jou een goede oplossing?
Ja, het heeft mij in ieder geval goed gedaan. Op een gegeven moment hoefde dat noten lezen, dat
hoefde natuurlijk niet meer. Toen was het gewoon een kwestie van afluisteren. Maar ze heeft het in
begin nog wel even ook echt heel goed uitgelegd: “Dan krijgen we nu dit stukje, etc.”. Het is wel
jammer hoor, ik heb die cassettebandjes geloof ik niet meer. Ze heeft er nogal wat werk ingestoken
om het uit te leggen hoe het in elkaar stak.
Was, dat zij probeerde na te doen een soort braille hoor/luister muziek? Braille luisternotatie? Hoe
noemen ze dat bij de FNB?....... Luisternotatie geloof ik….
Dat weet ik eigenlijk niet. Maar, ze zei gewoon: “Nou dit stuk heet zo, een driekwartsmaat, we
beginnen op een f”. Nou, en dan speelde ze iets en dan zong ze daarna nog gewoon (demonstratie
red.) c, d, e, - c, d, e, zong ze het nog eens na.
Dus dat was ook een beetje uitvinden samen van wat, voor jou, goed was? Heb ik dat zo goed
omschreven?
Ja, want het was voor haar ook de eerste keer en dat was voor haar ook spannend! Zoiets van ”Ja,
hoe ga ik dat nu met haar doen?”.
Samen de weg volgen?
Ja, en we hebben de weg heel lang vol gehouden. Ik heb mijn C diploma gehaald. Ik ben toen nog een
jaar doorgegaan. Daarna was toen nog de vraag: “Ga je nog door voor D?” En toen hebben we
samen…… Ja, toen had ik zoiets van “nu ook nog mijn D diploma?”…… En dat viel toen ook samen
met mijn VWO diploma….. en dan zou ik er drie jaar over moeten doen, over mijn D diploma, en, nou
ja goed, ik had toen al zoiets van: ”Ja, ik vind klarinet spelen leuk, maar ik wil ook graag pianospelen,
en toen heb ik uiteindelijk de keus gemaakt…… Ze zei er ook nog bij: ”Die stukken worden alsmaar
langer, ook de etudes, en die etudes daar zit weinig melodie in. Dus het doet nogal een beroep op je
geheugen om het allemaal goed in je op te nemen en”….Nou ja, goed….. Uiteindelijk ben ik gestopt.
Maar we hebben wel echt samen de weg moeten vinden van: “Wat werkt en wat niet”.
Heb je dat zo met piano ook gedaan?
Nee. Met de piano ben ik puur op het gehoor gaan spelen.
Wanner ben je daarmee begonnen?
Toen ik 19 was. Na mijn VWO examen. Ik luister dan gewoon naar de radio. En, als ik dan een mooi
pianostuk hoor, zoek ik het op Youtube. En dan….. Mij lukt het niet, zo goed is mijn gehoor dan weer
niet, om het meteen rechtstreeks te spelen. Maar, zodra ik iets hoor, haal ik er wel direct de melodie
uit. Dat lukt wel. Maar om dan direct met alle akkoorden en alle poespas erom heen, zo letterlijk, na
te spelen lukt me niet. Maar, daarvoor heb ik dan mijn pianoleraar, die dat dan wel weer, met dank
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aan wat theoretische achtergrondkennis, mij kan helpen daarbij. Daar heb ik nog nooit een braille bij
gebruikt.
Wat voor muziek speel je?
Ik heb nu net een stuk uit de film “Amélie, Comptine d’un autre été” gespeeld. Maar, ook heel veel
popliedjes van bijv. Racoon, Bluf, Adele, Norah Jones etc. Echt heel divers, wat ik op de radio hoor.
Als je de muzieklessen door de jaren heen bekijkt, wat hebben deze lessen voor je betekend m.b.t.
muzikale vaardigheden? Maar, interessant in het verhaal, wat heeft het gedaan m.b.t.
zelfvertrouwen, je sociale positie, etc. ?
Technisch/motorisch spreekt voor zich. Je leert gewoon een instrument bespelen. Motorische
vaardigheden komen daar bij kijken. Zeker ook coördinatie. Bijv. op de piano als je twee handen
afzonderlijk van elkaar moet aansturen.
Heeft het je geholpen m.b.t. coördinatie?
Nee. Dat kan ik niet zeggen. Het was voor mij meer een kwestie van met muziek bezig te zijn en een
sociale aangelegenheid. Ten minste, de keuze voor de klarinet was eigenlijk meer om die reden.
Omdat ik dan later in een orkest kon spelen met andere muzikanten. Dat ik dat niet in mijn eentje
hoefde te doen. De piano is eigenlijk mijn keuze omdat ik dat gewoon een mooi instrument vind. En,
omdat ik op de radio vaak pianomuziek hoor die ik dan ook zelf wil leren spelen. Dat doe ik echt in
mijn eentje en puur voor mezelf. Niet samen met anderen.
Dus voor het sociale de fanfare…
De harmonie dus (oeps! Pijnlijke vergissing van de interviewer red.).
Dat had ik toch wel moeten weten…. (allebei lachend red.)
Ik neem aan dat je ook wel iets van HaFaBra hebt meegekregen?
Hoe ben je nu omgegaan met je visuele handicap in relatie tot je muzikale ontwikkeling?
Het is voor mij eigenlijk gewoon vanzelfsprekend denk ik. Dus hoe ik daar mee om ben gegaan? Alles
wat met je oren te doen is, is gewoon heel fijn en belangrijk en heel mooi, en muziek kun je gewoon
heel mooi met je oren doen. Dus ja, muziek is er eigenlijk altijd al geweest. Van de radio tot zelf
zingen, zelf muziek maken.
En wat hulpmiddelen betreft heb je al het een en ander verteld…
Ja, braillebladmuziek en opnames. Dat is eigenlijk mijn manier om muziek in te studeren.
Wat zou je aankomende docenten mee willen geven m.b.t. het lesgeven aan mensen met een visuele
beperking? Vanuit je eigen ervaring als leerling….. Wat vond je juist heel vervelend of, wat vond je
juist heel goed……….. Je hoeft natuurlijk geen naam en toenaam te noemen……..
Wat bij een blaasinstrument wel….., en dat is ook een stukje techniek, …hoe houd je het instrument
in je mond en hoe blaas je en dat is even een… Kijk, normaal gesproken laat je het zien aan een
leerling. Of, je zet diegene voor een spiegel. En die kan het bij zichzelf zien. Dat was voor mij en de
docent even een lastig puntje natuurlijk. Dat heeft ze me dan ook letterlijk met de handen even
moeten helpen. Zo van: “je moet het zo doen, en je moet dus niet”. En ook, bij haar laten voelen, zo
van ”Ja, jij doet dit, maar …. Of je beweegt je kin teveel en je moet het stil houden…..” Dan is het een
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kwestie van thuis er ook op letten en je hand eronder houden en voelen of je het beweegt. Dus ja,
letterlijk, heel tastbaar maken wat er gebeurt.
Letterlijk tastbaar maken
Ja. Vond ik dat vervelend? Nou ja, ..het is even wennen.. en het is soms ook de manier waarop ze het
bracht. Maar ook bij andere leerlingen. Hoe soms bepaalde dingen bracht van hoe we iets moesten
doen, dat af en toe een beetje vervelend was. Maar dat was gewoon haar manier van lesgeven.
Tot hoelang heb je groepsles gehad, voordat je individueel les kreeg?
Zo’n twee jaar hebben we met zijn drieën les gehad. Toen gingen we ook voor ons A diploma.
Volgens mij gingen we toen met zijn tweeën verder voor ons B diploma en toen stopte die ander er
ook mee en daarna heb ik de laatste 3 jaar individueel les gehad.
Kan je nog iets anders noemen wat je mee wilt geven of wat je misschien fijner had gevonden tijdens
de lessen?
Nou ja, het voorspelen, het auditieve gedeelte. Het op band vast leggen of op een mp3 tje maken van
muziek. Want dat heb ik in ieder geval als prettig ervaren.
Heb je wel eens meegemaakt dat mensen je overdreven benaderd hebben in relatie tot je handicap?
Nee, zo was mijn docent absoluut niet. Ze was net zo streng voor mij als voor de andere.
Dus ik kan zeggen: “let in de eerste plaats op de musicus?”
Ja, dat zou zeer zeker kunnen. Als iemand iets fout doet moet je dat gewoon zeggen. Of je nou een
handicap hebt of niet. Iemand moet gewoon een goed geluid hebben en iets hard of zacht kunnen
spelen. Dan maakt de handicap helemaal niets uit. Het is alleen het aanleren dat anders is. Dat is
gewoon echt anders. Je kunt niet iemand die niet ziet bladmuziek voor de neus leggen en zeggen:
“speel maar even prima vista”. Nee, dat gaat niet. Dat kan nooit. Dat was ook het enige onderdeel
van mijn examen dat ik gewoon niet kon. Prima Vista.
En de rest heb je gewoon allemaal gedaan?
De rest heb ik gewoon allemaal voldaan. We hebben het een keer geprobeerd. Maar ja, wat is prima
vista een regel lezen en dan spelen. Maar bij mij moet dat maat voor maat, en dan kun je niet eens
een heel stuk lezen en dan zit het in je hoofd. Bij mij werkt dat niet……
Dus als ik het goed samenvat kan ik zeggen: “benader iemand met een handicap gewoon zoals je
iedereen zou benaderen en zoek oplossingen voor dingen die anders moeten die blijkbaar met de
handicap te maken hebben.
Ik vind eigenlijk dat dat los staat van muziek maken. Het is gewoon in alles, in het werk, in het
onderwijs, het is gewoon in de omgang met mensen die je tegenkomt. Maar ja, (lachend red.) Dat is
niet iedereen gegeven. Sommigen denken, als ze iemand zien met een stok o.i.d., dat ze die ander
dan heel anders moeten benaderen. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Dat weet jij misschien ook wel.
Als je kijkt hoe je les gehad hebt, kijkt in de vereniging waarin je functioneert, hoe je bijv. je
“bladmuziek” kreeg….vroeger. Wat zou je dan anders doen met de wetenschap van nu? Ik heb wel
eens gehoord van iemand die zei: “had ik het achteraf geweten dan had ik bijvoorbeeld meer
opgenomen”, of “dan had ik toch beter mijn braillemuziek notatie geleerd en er beter gebruik van
gemaakt” of zoiets dergelijks.
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Ja, dat is dan misschien het enige. We hebben heel lang puur en alleen maar auditief gewerkt. Pas
later, wanneer ben ik braillemuziek gaan leren…..ik denk dat ik toen al weer op de gewone
basisschool zat vanuit Grave. Ik heb het toen geleerd bij Lilian Lejeune. Ze mocht me toen officieel
geen les meer geven. Maar goed, omdat ze me wel kende zei ze: “Nou goed, dan maken we een
uitzondering”. Volgens mij was dat al snel nadat ik met klarinetles begon. De braillebladmuziek kwam
er naast het auditieve in de les bij. Maar, de hoofdmoot bleef toch auditief werken. Dat maakte wel
dat ik dus inderdaad…. Ik kon het heel goed lezen maar, het meteen oppikken van het lezen naar het
meteen kunnen spelen en dan ook nog kunnen onthouden….. Dat heb ik misschien iets minder goed
getraind. Wanneer ik daar iets eerder mee begonnen was zou dat misschien beter zijn geweest.
Maar de vraag was of je dat weer hetzelfde zou doen of anders zou doen..
Ik moet wel zeggen dat de keuze bewust is gemaakt voor het auditieve, omdat het gewoon een stuk
sneller en makkelijker ging. Dus ik denk niet dat ik die keuze anders had gemaakt.
Wat je bij beroepsmatige musici nog wel eens tegenkomt is dat ze het ook wel fijn vonden om de
interpretatie zelf te mogen kiezen en daarom braillebladmuziek zo fijn vonden. Wat vind jij?
Dat zie ik zelf niet zo. Het was puur en alleen dat ik lette op de noten en op de melodie, zodat ik dat
er goed in had zitten en dan pas kwam de interpretatie. Dat was misschien ook wel mijn valkuil: dat
ik eerst vond dat de noten er eerst goed in moesten zitten voordat ik echt ging letten op het verhaal.
Hoe los je dat nu op?
Ik denk dat het er toch een beetje in is gesleten. Ik denk dat het nog steeds bij mij stap een is. Als ik
kijk bij de piano, dan is stap 1 “zitten de noten erin” en loopt de techniek lekker. Op de tweede plaats
staat: “speel ik het mooi”. Ik vind het wel belangrijk: de interpretatie. Als ik de helft van de tijd de
noten fout speel, dan frustreert mij dat. Dus dan moet dat eerst goed zitten. Soms zegt mijn docent
wel eens: “Je moet er niet zo op letten, dat maakt niet uit als je een nootje fout hebt”. “Gewoon
doorspelen”. Af en toe ben ik te snel afgeleid als er maar iets fout gaat.
Zijn er dingen die je nog wilt vertellen die ik vergeten ben of die je kwijt wilt?
Met zingen zingt de dirigente het voor zodat ik thuis de tekst kan oefenen. Ik doe dus met zingen ook
alles uit mijn hoofd. Teksten zou ik ook gewoon in braille kunnen lezen. Het voordeel is dat je veel
vrijer zingt als je het uit je hoofd doet. Als ik, in het algemeen, eenmaal de muziek in het hoofd heb
speel ik veel vrijer. Dit in tegenstelling met mijn medemuzikanten in de harmonie. Die blijven op hun
bladmuziek staren. Ik heb dan ten opzichte van hen een voordeel. Ik kan dan wel met het muzikale
verhaal bezig zijn en de noten los laten. Dirigenten zeggen ook wel tegen mij: “oh, jij hebt een
voordeel. Jij hebt de onbevangenheid door het uit het hoofd zingen doordat je dat gewend bent”.
Andere muzikanten vinden dat soms eng.
Bedankt voor het interview.
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7.4

Interview Robin Scherpen

Plaats: ArtEZ Conservatorium in Zwolle
Datum: 9 Juni 2014
Robin, kun je me uitleggen wat voor visuele beperking je hebt?
Ja, dat kan ik. Ik heb keratoconus, en dat is een aandoening aan mijn hoornvlies, waardoor het z'n
vorm en z'n structuur verliest, en daardoor ga ik steeds minder zien. Ik heb t aan m'n linker- en m'n
rechterkant, en mijn linkeroog- Ik ben geopereerd - in 2011 volgens mij als ik het goed heb - om te
stabiliseren, en dat is bij m'n linkeroog wel gelukt, maar bij m'n rechter niet, dus mijn linker is stabiel
maar daar zie ik wel maar 15% mee en m'n rechter heb ik nou net een hoornvliestransplantatie aan
gehad, maar dat heeft nu nog niet zoveel effect en daar zie ik nu ongeveer vijf procent mee. En ja,
dat is mijn aandoening.
En hoe is het verloop van deze beperking geweest vanaf je zesde jaar tot nu toe?
Nou, keratoconus dat ontwikkelt zich ongeveer vanaf je pubertijd, dus mijn, ja mijn gezichtsveld is
zeg maar minder geworden vanaf mijn dertiende ongeveer, en op een gegeven moment toen zei ik
tegen m'n moeder: "Is het normaal dat je met je rechteroog heel weinig ziet?" En toen zijn we naar
het ziekenhuis gegaan - en toen was ik volgens mij een jaar of dertien - en toen zeiden ze eerst dat ik
verwaarloosd lui oog had, en toen ben ik- Maar toen werd het ook nog minder en werd m'n
linkeroog minder en toen dachten we: 'dat kan eigenlijk niet, want dat zou niet goed zijn', en toen
hebben we verdere onderzoeken gedaan en toen kwam er dus uit dat ik keratoconus had. En in de
laatste jaren is het heel progressief geworden bij mij, en ben ik dus steeds- ja, ben ik in hele korte
tijd, hele korte periode, heel erg slechter gaan zien. We hebben het eerst allemaal geprobeerd op te
lossen met lenzen en hele- ook lenzen die eigenlijk helemaal niet horen bij deze aandoening, wat
juist eigenlijk het verslechtert, maar dat komt omdat er natuurlijk je eerst bij instanties terecht komt
die er te weinig verstand van hebben en toen ben ik op een gegeven moment naar Maastricht
gegaan en daar heb ik lenzen gekregen die m'n hoornvlies omhoog drukken. Toen ben ik een beetje
meer gaan zien weer, maar omdat het hoornvlies steeds dunner werd en de structuur steeds minder
- in de laatste jaren vooral - ben ik heel veel slechter gaan zien.
Oké. En wat is de betekenis van deze beperking in relatie tot je muzikale ontwikkeling? Eerst maar
eens in het algemeen.
Ja nou ik denk ook inderdaad dat het mij - Om Johan Cruyff ook een beetje te quoten: 'elk nadeel heb
z'n voordeel', maar ik denk dat ik juist doordat ik, naja, visueel beperkt ben, heel erg vrij ben
geworden in muziek, en heel erg ook m'n eigen weg ben gaan zoeken en niet alleen maar heel erg
vast aan papier ben gaan zitten en ik ook creatiever ben geworden en zelf ben gaan arrangeren. Dat
ik gewoon op een gegeven moment omdat ik moeite had met het lezen heb ik gewoon op een
gegeven moment een muziekstuk opgezet en geprobeerd dat zelf te arrangeren, dus gewoon niet
bestaande gitaarstukken maar ben ik op een gegeven moment heel erg- heb ik ervoor gekozen om
zelf te gaan arrangeren en nou nu in deze laatste periode ben ik ook zelf heel erg veel aan het maken,
dus in plaats van gewoon bestaande stukken ben ik, ja, m'n eigen voorstellingen aan het maken, die
heel toepasselijk 'zien zonder te kijken' heet, wat daar dus ook weer mee te maken heeft. Maar ik
denk dat het me juist heel erg- Ja tuurlijk is het een belemmering geweest in zekere zin met het
lezen, maar tegenwoordig zijn er heel veel hulpmiddelen en ik had een loep en ik heb op internet, als
je oude muziek in- en heel veel muziek staat op internet, nou dan kan je het gewoon mooi
uitvergroten, dus dat was ook niet zo'n probleem, dus op zich geeft me dat niet heel veel
beperkingen, maar ik denk juist dat het me heel erg meer creatief heeft gemaakt en dat ik ook sneller
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misschien wel dingen ben gaan opslaan omdat je natuurlijk niet heel erg gefocust ben op het lezen
en dat het sneller in je motorisch geheugen en in je geheugen terecht komt, omdat je meer gewoon
auditief gericht bent en daarop focust, dus ja ikIs dat met de tegenwoordige stukken die je maakt ook zo, dat je ze niet opschrijft, maar in je hoofd
opslaat?
Ja, ja, naja ik- ligt een beetje natuurlijk aan de techniek die ik gebruik; als ik een fugatisch dingetje
erin heb, dan wil je natuurlijk wel een beetje ook kunnen- dat het enigszins klopt en dan schrijf je het
wel op, maar het eerste gedeelte niet nee, en ik ben ook een beetje- ik ben niet alleen maar klassiek
gaan doen en ik doe ook juist heel veel dingen daarnaast, dus nee de meeste dingen- wat ik schrijf,
schrijf ik in eerste instantie niet op, maar doe ik inderdaad gewoon vanuit mezelf en op het moment
dat ik het verder wil ontwikkelen of op een thema wil variëren of zo, dan is het wel slim om dat in
eerste instantie op te schrijven, maar dan wel allemaal op computer. Ik lees eigenlijk het laatste jaar
geen blad meer. In ieder geval niet echt op blad.
Dus aantekeningen maak je dan ook op je computer zodat je het uit kunt vergroten
Ja.
Naja goed, wat betekent dat nu voor de ontwikkeling op je instrument en dan als je dat onderverdeelt
in technische, harmonische, melodische, auditieve en cognitieve ontwikkeling? Met cognitieve
ontwikkeling bedoel ik ook eigenlijk meer voor het blad lezen, maar hoe ben je daar als puber mee
omgegaan, toen je dus deze aandoening kreeg?
Ja. Nou in eerste instantie, toen ik nog puber was, toen speelde ik eigenlijk elektrisch gitaar, dus toen
was het lezen niet echt een probleem, en toen was ik toen ik een jaar of zeventien, achttien wastoen ben ik eigenlijk pas echt begonnen met noten lezen, en- maar toen was het ook nog niet zo
extreem, en toen had ik er ook nog niet zo veel moeite, tenminste toen zag ik nog gewoon, en toen
kon ik alles nog gewoon lezen, dus toen was ik nog niet echt- toen beperkte het me nog niet zo erg
als dat het nu de laatste jaren is, en sinds ik op het conservatorium ben, is het eigenlijk heel
progressief geworden en toen ben ik dus- op een gegeven moment kon ik het heel erg moeilijk lezen
en, naja, ik denk dat je daardoor wel wat anders ook een andere studie volgt dan de rest, enigszins
natuurlijk omdat ik- ik was op een gegeven moment- ik ben gewoon begonnen te spelen met klassiek
gitaar en ik had eigenlijk een hele…… - toen ik hier op het conservatorium kwam - een hele slechte
techniek. Dat heb ik dus moeten omzetten, helemaal, en daar ben ik wel flink mee bezig geweest,
maar je merkt ook dat je, nou wat ik zei, dat ik gewoon heel erg veel sneller dingen opsla, heb ik het
idee, doordat ik minder zie en dat ik gewoon veel meer uit het hoofd doe dan van het blad, en
natuurlijk lees je in eerste instantie……. in de eerste jaren in m'n bachelor heb ik natuurlijk heel veel
moeten lezen, en wat ik deed was gewoon op A3 vergroten ook, en op zich wou dat prima. Ik had
nog niet zo slecht zicht dat ik het niet meer kon lezen. Dat is eigenlijk de laatste jaren het geval
geweest.
En heb je in dat verband ook nog, hoe zeg je dat - je slaat dingen op en je reproduceert dingen heel
snel - Ben je daarbij nog dingen gaan gebruiken die een hulpmiddeltje kunnen zijn, dus heel snel,
bijvoorbeeld, harmonische analyse maken van een stuk en dat meenemen?
Ja, nou in m'n bachelor heb ik ook - heb ik specifiek wel voor gekozen inderdaad om - ik speelde altijd
heel - best wel veel Zuid-Amerikaanse muziek ook, en, na, dat is qua harmonie natuurlijk ook heel
interessant, en dan zit je al - heeft heel veel raakvlakken met de jazzharmonie ook bijvoorbeeld, dus
ik heb jazz- en popharmonie gekozen, puur omdat ik inderdaad ook- Als ik een concert had, deed ik
eigenlijk nooit van blad, speelde ik nooit van blad, want dat was gewoon, ja, was geen doen eigenlijkNee

70

En op het moment dat je inderdaad enige houvast wil, als je die muziek speelt, dan is het wel gewoon
verstandig om te weten wat er gebeurt, dus ik heb me daar wel op gefocust om harmonielessen te
nemen en daardoor meer te weten wat er harmonisch gebeurt, en op het moment dat je harmonisch
weet wat er gebeurt bij sommige muziek natuurlijk, dan is het veel makkelijker om het ook te
reproduceren. Maar ik merk wel dat ik- Ik was in de bachelor ook heel erg nerveus als ik op een
podium stond en, nou ja, op het moment dat je iets motorisch hebt opgeslagen, en je bent nerveus
dan is het heel moeilijk om het te reproduceren, en dan maak je fouten en dan vlieg je er wel eens
uit. Ik heb- ik weet nog dat ik in het tweede jaar, volgens mij, moest ik een keer spelen, een
lunchconcert, en toen speelde ik Bach, wat polyfoniemuziek is en wat dus al lastig is om een houvast
te hebben omdat je dat motorisch vaak ook opslaat. Toen ben ik er helemaal uitgevlogen en wist ik
het helemaal niks meer, en naja dat was voor mij wel even een momentje dat ik dacht, ja, en ik had
natuurlijk geen bladmuziek voor me dus ik was er echt helemaal uit en toen ben ik gaan zoeken van
ja ik moet meer weten van wat ik doe eigenlijk. Naja, je merkt ook dat gewoon- daar heb je veel van
geleerd, ik heb een masterclass gehad van Manuel Barrueco enzo, en die hebben gezegd dat ze
eigenlijk alles wat ze spelen- gewoon die zitten ook in de trein en die kunnen alles reproduceren wat
ze kunnen spelen, gewoon in hun hoofd zeg maar. Ik denk dat dat een belangrijk iets is als je klassiek
gitaar studeert. Maar dat- nogmaals, dat geldt voor mij nu wat minder omdat ik een andere weg ben
ingeslagen.
Ja, natuurlijk. Maar als je dit meeneemt, wat zijn- hoe studeer je nou- stel je krijgt een nieuw stuk
voor je, wat je niet kent hoe zou je dat aanpakken? Hoe zou je dat gaan instuderen op dit moment?
Wat zijn de stappen die je maakt?
Ik denk dat ik ‘m eerst wel, op het moment dat ik het zou moeten lezen, ik een stuk niet ken en ik het
zou moeten lezen, dan zou ik het natuurlijk uitvergroten in eerste instantie en daarna eerst globaal
een beetje doorspelen, wat ik altijd heb gedaan, en daarna een beetje kijken wat er gebeurt in de
muziek, en dat is natuurlijk afhankelijk van welke stijl of wat voor muziek het is, wat voor genre, maar
kijken wat er gebeurt, en wat je houvast kan zijn tijdens het spelen, waar je op kan focussen. En dan
ga je- pak ik fragmentjes van wat ik ga instuderen. Ik begin dan wel altijd bij het begin en het eind,
dat is gewoon omdat het voor mezelf het makkelijkste is. Maar dan pakte ik fragmentjes en dan ging
ik gewoon per avond, ging ik een fragmentje instuderen, en dan zorgen dat ik het ook meteen in m'n
hoofd had. Dat is natuurlijk minder effectief dan dat je ‘t ook nog kan lezen, en daardoor ging het
minder snel, dit is in mijn bachelor ook wel het geval geweest, dat ik niet heel veel repertoire had,
maar ik denk ook dat het juist ook wel een verrijking op zo'n moment dat je op het podium staat en
je alles in je hoofd hebt, en jezelf onder controle hebt en de zenuwen onder controle hebt en je dus
daadwerkelijk kan spelen en dan denk ik dat je juist wel heel erg veel vrijer bent. Dus ik- gewoon heel
fragmentarisch heb ik het opgebouwd en ben ik het gaan studeren als ik klassieke- echt een stuk
moest instuderen. Ja.
Heb je tips voor kinderen, ouders van kinderen of docenten van kinderen die les willen geven aan
kinderen met een visuele beperking en dan specifiek gitaar? Kan je vanuit je eigen ervaring een aantal
dingen opnoemen die je misschien nog niet genoemd hebt?
Ik denk dat het heel belangrijk is op het moment dat je- maar dat is niet alleen bij kinderen met een
visuele beperking maar gewoon überhaupt, dat ik me wel ben realiseren - juist door dit - dat heel
belangrijk is om ze wel vrij te laten. Kijk, op het moment dat je muziek wil gaan leren, dan moet je
een taal leren spreken en kinderen die van het begin af aan een taal leren spreken die leren ook eerst
brabbelen, dus ik denk dat- en docenten hebben vaak, misschien in het algemeen al wel al de
behoefte om dat vaak alweer te corrigeren, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat op het
moment dat je aan ‘t lesgeven bent dat je kinderen ook vrij laat om zich ook gewoon te uiten op het
instrument, en ik denk dat in eerste instantie het belangrijkste is en vanuit daaruit te werken en
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natuurlijk is noten lezen belangrijk, maar het is een hulpmiddel en het is niet- het is een middel om
muziek te kunnen maken en het is niet de muziek. En ik denk dat dat heel belangrijk is om te
realiseren, en ook voor kinderen die slechtziend zijn maar ook voor kinderen die niet slechtziend zijn
en die vrijheid juist waardoor ik- ja, wat eigenlijk bij mij een beetje gedwongen moest, omdat ik niet
zo meer kon lezen, is juist een verrijking geweest en ik denk dat dat heel belangrijk is om te
realiseren; dat je je leerlingen vrij moet laten om muziek te maken en dat het notenschrift echt puur
een hulpmiddel is, maar dat dat niet cruciaal is om mooie muziek te kunnen maken. Ik denk dat dat
belangrijk is.
Nog even één dingetje over je techniek hè, heb je je techniek op zeker moment aangepast aan je
visuele beperking, ofNou m'n techniek niet, maar wel m'n focus. Kijk m'n techniek dat- je moet gewoon- je techniek is
gewoon je techniek denk ik, en ik denk dat wel belangrijk is dat- kijk je hebt je docenten en ‘t heeft
qua visuele beperking niet zoveel te maken met of je nou echt een goeie techniek hebt in je handen
bedoel ik of in de houding die je hebt, maar wel m'n focus. Op het moment dat ik aan ‘t spelen ben
en je weet dat je moeite hebt met het zicht, dan moet je je niet gaan focussen op het visuele, want je
hebt heel vaak de neiging om dan ook al heel erg gefocust te zijn op je linkerhand bijvoorbeeld,
vooral op je linkerhand voor gitaristen, maar ik denk juist op het moment dat je, dat dat je zwakte is,
dat je daar niet je focus moet leggen maar dat je meer moet focussen op je- Je weet het wel, op het
moment dat je uren hebt gemaakt op je instrument dan vind je het wel en, na, ik heb na mijn
transplantatie bijvoorbeeld- in februari een transplantatie gehad en toen heb ik vijf weken helemaal
in het donker moeten zitten omdat ik helemaal niks geen licht kon verdragen en ik kon ook niks, dus
het enige wat ik kon was gitaarspelen, en je merkt dat dat gewoon juist, dat dat je vrijheid geeft,
snap je. Op t moment dat datgene wat eigenlijk je zwakte is, dat je daar niet meer op kan focussen,
dat t je heel erg vrij maakt, en dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met wat je hoort. Nou dat is
natuurlijk jullie productie een fantastisch voorbeeld vanJa, dat is bij ons ook zo
Dat je het ook heel anders ervaart, maar ook als speler, weet je dat je gewoon focust op de dingen
die- wat je sterke zijn, niet wat je zwakke punten zijn, denk ik. Dus focus je- ja, dat is qua techniek is
er niets veranderd want die moet je gewoon hebben en dat is gewoon belangrijk, dat je een goede
techniek hebt en dat heeft niks te maken met je zicht, maar je focus, denk ik, is belangrijk; op het
moment dat je visueel beperkt bent, dat je niet daar ook op gaat focussen tijdens het spelen, want
dat gaat heel geleidelijk aan heel onbewust. Want dat doet ieder mens, dat is volgens mij een
natuurlijk iets, maar ik denk dat je dat moet realiseren. Ik denk dat dat belangrijk is.
Dankjewel
Graag gedaan.
Einde interview.
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What was the reason to change from instrument (piano to guitar)?
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It wasn’t really a change because I continued playing piano a little bit. My parents let me try out
piano but maybe I was too young or the teacher wasn’t making it interesting enough for me, and
then I just liked to try out guitar, like every other person: “let’s try something else”. Than first I
started to sing and accompany myself with some chords and then I heard classical guitar and I
thought whow! That’s another thing all together and I really liked that.
So the fact that the guitar is a tactile instrument wasn’t the reason for it?
No I think It was partly be allude that it was an intimate instrument. You hold it …..and I liked the
sound and I liked the portability and the intimacy…
Wasn’t it strange to be in a totally different technique?
Yeh, that’s for sure but it isn’t more strange then for anybody else. Changing from Key instrument to
string instrument.
So it has nothing to do with the fact you can’t see anything?
No , and if it did, it’s hard for me to say because I have never seen, for me it is just normal.. So, I am
sure that from any instrument a blind person will usually have difficulties with studying, distances
and shifts and things more than somebody that see’s……and the other one would be the music and I
think you need a good teacher that conveys through the right position that places my fingers and
stuff like that …for technique.
When I look at the video from the Giuliani Händel Variations your left hand technique seems to be
very systematically. How did you built up that system and what is your opinion to build it up in that
way in case of young schoolchildren with a visual impairment?
Well I think it was just a good technique teacher. I think most of these advices are just good advices
for anybody, to have a good leading finger and to have possibility you can use to slide. Of course,
actually later, I changed a little bit, but I realized I was a bit to attempting to slide a little bit on the
strings and this created noise and other problems. In time I think it is good actually to practice to do
this a little less, but nevertheless a very organized left hand is good for anybody I think. Some time I
joke that I’m forced to do what other people can benefit in doing it any way…..
Yeh…that’s what some of the other students said to me at the conservatory… He has also a visual
impairment and when I was trying to prepare myself for a test he came in and he said ‘well…..you
have to close your eyes because you can’t see so much so try”! …and I tried and he went away, but
sneaky, came in again and he said “well that sounds a lot better”….
Yes, that it is true! I think that in a way also ….Sometimes I think it can be a bit scary when you’re
playing in public and you look at the public it can be cumulating, but when you don’t see you’re with
the music.
One of the master student productions this year is a concert where the public can’t see anything. With
5 musicians we’re playing totally in the dark. For us it’s a big experiment and it’s nice to have the
experience that all kinds of new things are coming in. It is totally different from see while you’re
playing.
I think it’s good for anybody to play in the dark. …..I know that David Russell and other people like to
study in the dark, because they can hear better…and it develops a better tactile connection to the
instrument. I think seeing sometimes can be a distraction. Many people notice this….Do you have
enough vision to read or do you use Braille or other things?
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I usually reed my scores at A3 so it’s larger version and then on yellow paper I can read definitely
good but when I have to focus at some point at the scores I get in trouble. So, when I’ am playing
chamber music and my mates are saying “oh, can we start at bar 301” Than I have to focus once
again and it takes a lot of time than….so.
What I do in this is, for instance, I ask the people to play the part a little bit and then you find it much
faster by ear.
That’s a good one…..Because it makes me nervous when I can’t find it..
No, no , don’t be stocked to the music! You need to know the piece well enough, I have no choice,
when I play chamber music I know it by heart but after they start they can say by example “we play
from where we modulate to D major”. Just let them play and you can find your spot.
Ultimately learning by heart it’s a bit more work but after that you’re more free.
Do you use Braille music – notation? And if not what do you use? Can you tell what’s your process in
studying a new piece? Do you think it’s possible to learn playing guitar without Braille, only with
listening to recorded fragments of the piece? What, in your opinion, would be the right system in that
case?
Yes. I do.
Isn’t it hard to learn for young schoolchildren?
I think in a way it is hard to learn but it is…….I can’t compare because I learned it as a kid……but I
think normal notation is hard to learn also with understanding the rhythmical value and things like
that. But if a kid can reed Braille for letters…and things like that .. I don’t think it’s too hard. I don’t
have a lot experience in teaching this. I think you need a good method. You have to learn a lot of
things at the same time. You’ve to introduce things very slowly.
Is there a good method to learn it? Do you have experience with several methods?
I’ am afraid not but what you can do is look at the web and find some. I’ve got no personal
experience because I never taught any other kid Braille.
In the Netherlands some eye doctors say to their young patients: don’t start playing guitar for when
there is coming callus at the top of your fingers you can’t reed Braille. What is your meaning of that?
Oh, no, no! It’s wrong because what happens is the callus is, especially when you have a good
technique, they are on the tip of your fingers and normally when you read you read with your finger
flat on the page. So you don’t really have the callus there. I never, even when I was practicing a lot,
and I had very hard calluses, I never had a problem with Braille ‘cause I wouldn’t even before I played
guitar I never used the part that you use for Braille. You don’t reed Braille with the tip of your fingers.
That was a question of an organization for blind people in the Netherlands and she asked me to
research that but I think there’s no research necessary anymore because you ‘re having the
experience with it as a blind guitarist.
But if I try to read the Braille with the callus I can’t read it anymore of course. You lose feeling with
that part but I never used that part anyway ….I use the finger flat because you have a bigger surface.
Thanks. I never believed the story but I never had any data and now I have, so, thanks. One of the
questions in my research is what the results would be when I don’t use the rest visage from the
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children with a visual impairment when teaching the guitar; in other words “do as they are blind”, so
they learn another system of thinking? What’s your opinion about that?
So to understand your question: When the people have already visual Impairment to teach them if
they are blind?
Something in me say’s that it’s maybe better than using the rest of their seeing…..
I think so too. I think even for sighted people I tell them often: “don’t keep looking at your hands all
the time. You need to be able to read the music at the same time as you play the guitar. So the
quicker you let go this idea that you need to look at everything you do, especially beginners, (they
want to look at everything) the better it is. You can make a game and call it blind fault….or
something. Maybe not from the beginning. Beginners are not to discourage but you can tell them
the faster you learn to feel ……..You know, you don’t need to look at your nose to find your nose with
your hands…The more you practice the guitar becomes more a part of your body and you will find
things the same way.
We’ve two piano players in our master group, one has learned to play in the dark and one has not,
but there’s a lot of difference.
I think especially I would definitely recommend this approach because sight is a distraction in
learning things even when somebody sees well. But when you don’t see so well the effort of looking
is even more distracting. So I think that it is, depending of the person and their degree of
impairment, good to practice with your eyes closed to learn to find the notes without looking at the
guitar. And then if you can, once you can look if you can find everything, you can use your sight as a
check- up because I think that many good players when the start playing artificial harmonics they will
look ore in a difficult passage they might still look to see the guitar although they don’t really have to
but….that’s the point the should be able to don’t have to… and then for an extra security you can use
your sight you know.
How do you give your nails the right shape while seeing nothing? Can you explain the system?
It took a while…….I have to say… in the beginning my parents were doing it or somebody. So, at some
point I said it is stupid. I need to do it myself and it would be a bit frustrating because for a long time I
couldn’t get the same level of precision in my nails that I was used to …but I think ultimately what I
really developed … I look where the string is touching the nail…so I develop my nail really …tailored
to my stroke. So the better you know how your movement is for the stroke the more ….. So I think it
just takes a little bit more practice but if you put your nail on the string and see where the string is
touching and then you try to find the same spot with the nail file…Also some times, and I think it’s
good for anybody, but I think for a blind person also helpful, is to use the sandpaper is on the string.
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Thomas Müller Pering is calling that “a Zandoleon”.
Yeh that’s funny….that kind of thing is ultimately good tool. It takes a lot of experimenting and also
something that Oscar Guilias (a guitarist - redaction note) said at some point the nails are like the
bottoms and a short …you know….they are a quartet …it is still the sound it is not of course the nails
are important but sometimes you just need to believe that the actual stroke and your conception of
the sound is just as important it is not much more important than the nail. Sometimes I have very
week nails and in fact I pick something that I never learned to do with, I don’t know if it is possible,
to use glue to add nails and stuff. That I will always ask somebody to help.
Is that happening a lot?
Yeh….often. Well not often now but a.. still if I play a lot sometimes… Yeh…it can happen and it
happens often when you play a lot ‘cause I‘ve very soft nails ..so…I think if I was sighted I would have
considered seriously working with plastic nails. But I don’t want always to be depended for my nails.
So I also learned to be very flexible like a….whatever nails you have …you make the best sound you
can and often that’s how I realize that nails are very important but also your sound.
I remember a master class with someone who said “I don’t care, play with your nose, I want to hear
the sound…” ‘cause somebody was saying “oh, my nails too long to…”. So of course it’s important to
find a good shape. For me, but everybody has his own system for nails anyway but for me it’s check
where you leave the string try to make that part as wide as possible and then keep ….you know
….basically the same indication. I think it took me as a blind person a little longer to figure out to hold
the file but…it’s hard for anybody. The clearer the stroke the clearer the shape of your nails and it’s a
personal thing. Look at Gabriel Bianco and other people have the strangest nails so…..
What would be you advice when someone wants to make guitar teaching more compatible for
children with a visual impairment?
To use a lot of touch. Obviously you cannot show the kid as much …..than touching your hand. It’s
not very efficient.
The best thing that a teacher can do is, if a kid is playing, to touch their hand and to touch their
shoulder…you know…relax its elbow, whatever. When your pinkie is too high after you’ve to touch
that pinkie to make the kid aware of. This is great for any student actually, this tactile approach. You
just have to accept you cannot show by example for technique. For other things it is just as well and I
courage anybody and blind kids to, to do a lot of ear training. Play games like “what note did I play”
and play after me something like a little phrase…like a getting game…But especially for the blind this
tactile thing is important.
The teacher should not have less expectations because the kid is blind. That’s very important. I think
you have to start treating them the same way and then figuring out like …oh , you won’t think
because he can’t see, you don’t have to do the right technique oh.no….you ‘re not helping them by
that, you know…
Use things tailored to the kid and not to his blindness.
I think it’s important to use compensation strategies also…
Yeh, you built that description and it’s very important. What are your biggest struggles for building a
technique without seeing?
The main struggle was the fact that I thought that I had to look while I was playing while I couldn’t
see anything. So I was really busy with the mistakes I didn’t want to make, so…I was very afraid of
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making mistakes and that lives his own life so….I was a little bit nervous all the time when I had to
play, it went worse…. and I had some therapy in that…
Oh, that’s good. Often sighted people have that…are struggling with the nerves…and the fear of
mistakes.
Stage fright wasn’t an easy thing to get under control for me.
It’s a big one for me too…..it’s a beast!....but at least I was starting to love the beast…!
How did you struggle with it? Can you tell something about that?
Well, I think that partly the first that I had to accept that I’ am nervous for being nervous gives you
double nerves.
The other, I think, to accept what you are and how you are at that moment. You’ve done all you can
and let’s go. I played my best concerts when I was really tired and with crazy circumstances……so
crazy that it was happening that I was glad to be on stage and I thought …oh.. this is graph anyway
…so.. no expectations…… and then I played the best concerts. But my advice is doing regular
performances’. It’s very hard when you have concert every six months to build the habit. And I think
parallel recording yourself can be kind of like a performance. It can help to give a more realistic
expectation of how well can I actually play?
It’s always funny that you’re thinking that someone else can play better…I don’t think it anymore but
in the beginning I always thought that.
If you played you were thinking that?
Yeh….it was a big struggle for me but is going to be better all the time.
What was your main change? ‘cause I never talked with anybody about it…..
My main change…… thinking that I‘ve done anything to do it well. And I couldn’t do more than I did
so….and then to accept what was happening and to accept myself as someone who has the
opportunity to make mistakes and everyone has the right to make mistakes.
I mean I still struggle with that and it’s a thing anyway. Some people have an amazing concentration
and some people don’t. I see more and more it’s a matter of concentration. More than anything. You
can’t do it clean and often you make the mistakes at the most stupid easily place……for me at least
sometimes it’s a hard spot so it’s the focus.
I think it’s a focus. My new teacher, Ulrich Steier wants me to get Anker points in my pieces so I can
get back to them to start again when I lost the way..
Oh yes, but another good thing is, and that’s something that David Russell is saying, is to be able to
play at anything you hear, like….the moment you hear the peace in your head is the connection
between what you here and what you play force well. Than if you mess up a finger and you play only
the melody line at least a little bit so you can get back into the piece. So that connection between
your ears and your playing is really important. I think that jazz players and pop music players do it so
much more than classical guitarists ….I think that anybody should do that much more.
To start the piece from any moment in the piece is another one….and be able to start from there. I
know somebody that did some very extreme but.. he cut the music in little bar signs or in lines and
then graph into a basket and starts playing from that or that …but for me is doesn’t work because it
doesn’t work with Braille so…
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You told me that there is a possibility that you come to Europe this year…
They would like to do a special guitar course for blind students and I will be the teacher for a week
there and give a concert and we’ll see what happens.
It would be nice to meet…
Of course….anyway.. when I have concerts in the Netherlands I let you know. There are many
and…more and more possibilities to use software to transcribe music to Braille. I can send you maybe
some links and things about this. Because technology can help. There are libraries for the blind so I
think one of the big issues for a blind musician that what he learns with Braille is the access to music
so….again like I was saying there is a difference between visual impaired people, they might use the
zoom or magnifier and people that really just reed Braille that’s a whole other category. If will focus
on the Braille that is another big subject.
It is not subject of my research but it is an interesting subject to know.
So I will give you a few links about libraries where you can borrow already Braille books and about
different software possibilities that allow a sighted person to scan the music and then get it up into
Braille so a regular guitar teacher could use the Braille score without knowing Braille.
That would be a very good thing because I want to help a little bit by making guitar playing more
comfortable for anyone whose blind or have a visual impairment.
For me there’s no magical solution but some works for one other and some works not. I was lucky so
my parents dictated to me so I write it myself in a way it was psycho killing but we enjoyed it and it
was fun doing this together by the time I finished writing the whole piece in Braille I had already
made many ideas about the fingering and….whatever…’cause I ‘am imagining as I write what was
happening. It is a lot of work and not everybody can do that this way. The best thing of course is you
can get already prepared music.
I Have little experience with a very large tablet: the VAIO 20 from Sony and with the program I can
make the scores as big as I want, if it all works. The only fact is that they use collars and I can ‘t see
collars. It is hard for me to work with it. So they have to change some things for me.
Are you using an Ipad or anything like that? ‘cause they have different zoom things that matter.
Yes, I’ve one I’ am using that now. So thank you for this interview!
Okay, so you can get some links of conferences about Braille or learning Braille music and stuff. I look
at those things and send you some.
That would be nice and thank you very much.
Thank you! Bedankt en tot ziens! Ik spreek een beetje Nederlands…. not much actually.
Have you often been in the Netherlands or…..?
I‘ve been quite often to the Netherlands. I went to the Amsterdam Guitar Festival when it was done
by Laura Young and Zoran Dukic and I went often to Den Haag and met there with Izhar. I played in
Alkmaar. I lived in Keulen so it was not far. Let’s keep in touch! Take care! Bye, bye!
Einde interview.

